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EDITORIAL

L’hora del teixit social
Durant massa anys, en el llindar dels canvis vertiginosos
i sovint desconcertants del tombant de segle, sota el col·
lapse d’un model econòmic incapaç de resoldre els
grans problemes de la humanitat i en la deriva radicalment individualista de la societat dels nostres dies, ens han fet creure que no
hi havia pas res a fer, que l’economia només era pels experts i que
la història s’havia acabat.
Però, fet i fet, en retrospectiva
i en un món cada cop més
embogit, injust i desigual, és
ben oportú recuperar el llegat
universal de la llarga lluita
pels drets civils de la comunitat afroamericana als EUA.
Bagatge, reflexió i esperança
que es condensa en aquella síntesi que concreta que el problema
no rau mai en el que pot arribar a
fer una minoria, particularment cruel,
particularment poderosa; sinó en el que fem
o deixem de fer la majoria, amb la nostra exigència
o amb la nostra indolència. Apagant el llum o encenent
llumins. Alçant la veu o callant. Actuant o amb el cap cot.

COOP57, SCCL
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SUMARI

Ho afirmem, furetejant el passat, perquè estem convençuts
i convençudes, més que mai i amb plena voluntat de futur,
que avui ja és l’hora de la corresponsabilitat social. De les
alternatives nascudes al teixit cooperatiu i associatiu i covades al si dels moviments socials. De la ferma implicació
col·lectiva per intentar modificar els gravíssims impactes
que suporta el nostre país petit en l’estructura social, el
teixit productiu i l’entorn ecològic.

Camí llarg, passa curta
En aquesta perspectiva, potser és l’hora justa de dir que
totes i tots els que fa temps que feu possible Coop57, com
humil alternativa a un sistema financer pervers, fa molt
que feu precisament això. Des de la primera engruna quasi
quimèrica, ara fa una dècada, fins a tots i cadascun dels
400 projectes finançats, Coop57 no és res més que una
xarxa més de les que la pròpia societat civil ha anat entre-

teixint els darrers anys. Xarxes nascudes de la consciència
que res no canvia mai si res no canvia mai; crescudes en la
necessitat de respondre a les necessitats socials; i reforçades pel múscul i esforç col·lectiu de la ciutadania.
A vosaltres, que seguiu fent real i possible aquestes
xarxes, cal dir-vos, avui i un cop més, gràcies.
Gràcies i endavant. Per demostrar que
una economia al servei de les persones i de la transformació social és
ben real i possible. Per demostrar,
en aquest darrer semestre, que es
pot afrontar la crisi des de la solidaritat, l’ètica i el suport mutu.
Equació lògica, finalment; si es
llaura solidaritat, es recull solidaritat. Perquè són precisament
aquestes xarxes les que avui esperonen la cooperació social com a
alternativa, per poder seguir avançant cap a la construcció de comunitats en llibertat i amb justícia. Les que
palesen que ja és real i possible una altra
economia solidària davant tanta paràlisi oficial,
respostes conegudes de pa sucat amb oli i camins ja recorreguts que no duen enlloc.
A cadascun i cadascuna de vosaltres, doncs, gràcies per demostrar a cada instant que els usos socials del diner poden
ser profundament ètics, radicalment diferents i sòlidament
eficaços. Gràcies i endavant. Per demostrar que és l’hora
de la societat civil, del teixit social, de les xarxes solidàries. Per estar demostrant, exactament al mateix país on el
cooperativisme va ser no fa gaire una sòlida alternativa
socioeconòmica, que el demà mai no és un dia per arribar,
sinó el futur que, avui, ara i aquí, estem construint. Pam
a pam. En una entreteixida xarxa on Coop57 n’és una
més, sense temps per a cap autocomplaença i al bell mig
de la crisi. Però ben conscients de la capacitat de la societat
civil de generar respostes autèntiques, coherents i solidàries. Aquesta és la bona nova: el motiu fèrtil d’esperança,
d’aixopluc col·lectiu i comunitari, per seguir intentant-ho
tants cops com calgui entre totes i tots. Per la nostra part,
amb més i millor Coop57.

Treball sòlid en
temps de crisi
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Aragó: més socis,
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Madrid: primera
emissió de títols

Durant l’exercici 2008, Coop57 va tornar a experimentar un creixement estable, sostingut i sostenible
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Durant els sis primers mesos d’un 2009 marcat per la crisi i l’atur, Coop57-Catalunya
ha realitzat tres assemblees, dues d’ordinàries i una d’extraordinària centrada en la
nostra participació al projecte Fiare

2008, un altre any
de creixement sostingut
El 28 de gener el Centre Cultural La Farinera del Clot (Barcelona) va acollir l’Assemblea General Ordinària que va aprovar
el tancament de l’exercici 2008, on s’ha experimentat de nou
un creixement estable, sostingut i sostenible. L’augment de la
base social en un 29%, l’increment del 20,49% en les aportacions dels socis col·laboradors i el creixement de l’activitat
en un 24,82%, respecte l’11% experimentat el 2007, en donen
bona fe. En un exercici 2008 on es van concedir 132 préstecs
(102 l’any 2007) per un valor total de 3.527.607 euros, respecte els 2.826.155 euros concedits el 2007.

Assemblea del 18 juny a l’Aula Ronda

Nou Consell de Secció

Finalment, a l’Assemblea General de Coop57-Catalunya
realitzada el 18 de juny a l’Aula Ronda (Barcelona), es van
presentar els balanços finals de l’exercici 2008, es va aprovar
la constitució de Coop57 Galícia i es van ratificar els criteris
respecte al projecte Fiare consensuats el març, tot aprovant
l’inici de la primera recollida de capital social. Tanmateix es
va renovar el Consell de Secció de Catalunya, amb les noves
incorporacions als òrgans de govern de la cooperativa L’Albera, la Fundació Futur, l’Ateneu La Torna, Desenvolupament
Comunitari i la cooperativa de consum Cydonia SCCL.
Assemblea del 28 de gener a La Farinera del Clot

A la mateixa assemblea també es va aprovar per unanimitat el
pressupost i pla de treball per al present any, així com el protocol de priorització en la concessió de préstecs per afrontar en
millors condicions l’actual conjuntura de crisi. L’intens debat
produït al voltant del punt que tractava l’evolució del projecte
Fiare va motivar, tanmateix, la convocatòria d’una Assemblea
Extraordinària amb caràcter monogràfic. Aquesta es va celebrar
el 18 de març al Pati Manning de la Diputació de Barcelona,
amb un elevat grau de participació –93 entitats sòcies i socis
col·laboradors– i va cloure reeixidament consensuant els criteris de participació de Coop57 com a soci transversal. Així,
Coop57 s’implicarà activament en el procés de construcció
de la futura caixa cooperativa. Participarà plenament en la vertebració social i en la recollida de capital, però sense prendre
part en l’operativa. Respecte a la concreció dels recursos que
aportarà Coop57 no es realitzaran, per ara, més aportacions
a fons perdut; es fixaran els mecanismes per a que la base social
de Coop57 es vegi reflectida en la futura banca ètica; i es demandarà que siguin tingudes en compte les realitats nacionals.

Mentrestant, i a ple rendiment, a les darreries del mes de juny,
Saragossa va acollir l’Assemblea General de totes les seccions
territorials de Coop57 on es van aprovar els plans de treball
i els pressupostos per al present exercici, la composició del
nou Consell Rector i la constitució, ben saludada i celebrada,
de Coop57-Galícia.

[Nou Consell de Secció Catalunya]
President: Jordi Pujol [Col·lectiu Ronda SCCL]
Secretària: Rosa Miró [Arç Cooperativa SCCL]
Tresorer: Fernando Cid [Mol Matric SCCL]
Vocals: Hernan Còrdoba [La Ciutat Invisible SCCL]
		 Jose Manuel Ruiz [FTC]
		 Alfons Santos [Fundació Tres Turons]
		 Xavier Muñoz [Casal dels Infants del Raval]
		 Cristina Monteagudo [Doble Via SCCL]
		 José Rivillas [Grup Consop SCCL]
		 Isabel Moga [rep. socis i sòcies col·laboradors]
		 Manel Almirall [Fundació Futur]
		 Guillem Fernández [Ateneu La Torna]
		 Sergi Sánchez [Desenvolupament Comunitari]
		 Domingo Muñoz [L’Albera SCCL]
		 Pedro Manrique [Cydonia SCCL]

Assemblea del 18 de març al Pati Manning
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[Pla de treball 2009]
[Activitats societàries]

[Comunicació als socis]

❚❚Potenciació dels òrgans societaris i consolidació
del nou funcionament de Coop57.
❚❚Facilitar el coneixement mutu de les seccions
territorials i l’aprofundiment conjunt en el projecte.
❚❚Aplicació dels nous reglaments interns.
❚❚Realització del Balanç Social 2008.

❚❚Edició de dos butlletins informatius (febrer i
agost) amb periodicitat semestral i tramesa en
suport informàtic i/o en paper (opcional), tot mantenint dues versions en català i castellà.
❚❚Finalització del procés de construcció dels webs
corporatius, creació de la web de Coop57-Galícia
i estudi per editar el butlletí en gallec a partir de
2010.

reflexió

[Projecte Fiare]

accions

[Objectius econòmics]
❚❚Increment dels ingressos en un 17%.
❚❚Remuneració amb un 2,10% de les aportacions a
un any i amb un 2,25% les aportacions a tres anys.
❚❚Volum de dipòsits: 4.700.000 euros.
❚❚Recursos no destinats a préstecs: 800.000 euros.
❚❚Crèdits concedits 2009: > 4.000.000 euros.

[Ampliació de la base social]
❚❚Ampliació de la base social: 30 noves entitats i
150 socis col·laboradors.
❚❚Constitució, abans de l’estiu, de Coop57 Galícia.
❚❚Presa de contacte per crear un grup promotor al
País Valencià.

[Recursos]
❚❚Consolidació de l’estructura professional, ampliació d’horaris i creació d’un nou lloc de treball.
❚❚Automatització dels processos operatius i ampliació
central telefònica per millorar atenció als socis.

❚❚Participar activament en el procés de construcció
d’una Caixa Cooperativa Europea d’àmbit continental, concretant els criteris de participació com
a soci transversal.
❚❚Iniciar la recollida de capital social.
❚❚Desenvolupar acords de col·laboració amb
Banca Populare Ética en l’àmbit de productes
d’actiu i de passiu.

socis
préstecs

xifres

[Interrelació i xarxes]
❚❚Participació a la Xarxa d’Economia Solidària i
REAS.
❚❚Socis d’Aposta SCCL, Escola de Cooperativisme
i de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya (FCTC).
❚❚Membres de FETS, Finançament Ètic i Solidari.
❚❚Membres del II Fòrum Social Català (FSCat).

És la cinquena secció territorial de Coop57

Arrenca Coop57 Galícia
La secció territorial gallega es va
constituir el maig passat a Santiago
de Compostel·la

Assistents a l’assemblea de Coop57-GZ

Van participar-hi representants de
16 entitats de l’àmbit cooperatiu i
associatiu

Coop57-Galicia ja és una realitat. El passat 30 de maig, al Centro Sociocultural O Castiñeiriño de Santiago de Compostela, es va desenvolupar l’Asemblea Constituínte de Coop57
Galícia, la cinquena secció territorial –després de Catalunya, Aragó, Madrid i Andalusia– d’un
projecte cooperatiu que creix en xarxa i horitzontalment. A l’acte constituent hi van prendre
part 16 entitats del món cooperatiu gallec i els 25 primers socis i sòcies col·laboradors, acompanyats per representants d’altres entitats socials i persones interessades en incorporar-se al
projecte en un futur immediat.
Membres de Coop57 Catalunya, Madrid, Aragó i Andalusia també estigueren presents per
acompanyar el nou naixement, que engega per posar-se al servei de l’economia social i solidària gallega. Després d’una breu retrospectiva del camí recorregut per Coop57, l’Assemblea
va procedir a la constitució de Coop57 GZ, a l’aprovació dels Estatuts i el règim intern i a
l’elecció dels membres del Consell de Secció, així com els seus representants al Consell Rector de
Coop57 i els integrants de les comissions tècnica i social. Coop57-GZ va tancar el semestre
amb 40.000 euros reccollits entre aportacions de capital social i aportacions voluntàries.

Maig 2009 |
Cooperatives i entitats
fundadores de Coop57 Galícia:
❚❚Andaina, S. Coop. Galega
❚❚Consumo Consciente Arbore, S. Coop. Galega
❚❚Ardora Formación e Servizos, S. Coop. Galega
❚❚Asociación de Economía Social Briante
❚❚Cooperativa de Consumo Responsable A
Xoaniña, S. Coop Galega
❚❚Cidadania Rede de Aplicacións Sociais,
S. Coop. Galega
❚❚Equal, S. Coop. Galega
❚❚Federación de Cooperativas SINERXIA
❚❚Fungo, S. Coop. Galega
❚❚Intergal, S. Coop. Galega
❚❚Milhulloa, S. Coop.Galega
❚❚Teixugo, S. Coop. Galega
❚❚Unión de Cooperativas de Traballo Asociado
UGACOTA
❚❚Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo
Asociado - UCETAG
❚❚Unión de Cooperativas de Traballo Asociado
EIXO
❚❚Xedega, S. Coop Galega
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Préstecs concedits a les cooperatives Almenara, El Terruño i la Fundación Girasol

Andalusia: primeres passes fermes
reflexió
socis
préstecs

Tres noves entitats s’han associat aquest semestre a
Coop57-Andalusia: es tracta de la Fundación Girasol (fundada el 1984 i pionera en l’atenció social a les addiccions),
l’Associació de Productors i Consumidors ‘El Terruño’ (impulsada per jornalers del SOC de Morón de la Frontera per
generar un projecte d’agricultura ecològica tradicional) i el
Grup ‘17 de Marzo’ (associació de juristes andalusos en de-

aquest mateix semestre, Coop57-Andalusia va signar un
conveni de col·laboració amb la Universitat Pablo de Olavide
en el marc del curs especialitzat ‘El dret a la ciutat’. Cinc
alumnes enllesteixen un projecte titulat ‘A la recerca de la
variable ètica. Responsabilitat social, actituds i valors a les
entitats sòcies de Coop57-Andalusia’.

Operacions aprovades
En allò relatiu a les operacions aprovades, es va concedir
un préstec de circulant, a 9 mesos i per valor 24.000 euros,
a la fusteria cooperativa Almenara. I es varen aprovar dos
préstecs a llarg termini. Un, a favor d’El Terruño, per valor
de 12.000 euros i a un termini de 54 mesos per la posada
en marxa d’un hort que produeixi hortalisses ecològiques
i generi ocupació de qualitat. L’altre, de 60.000 euros a 23
mesos, és a favor de la Fundación Girasol i finança el conveni
subscrit amb la Conselleria d’Igualtat i Benestar Social per
al funcionament d’una comunitat terapèutica a Arcos de la
Frontera.

accions
xifres

Grup ‘17 de Marzo’

fensa dels drets humans i activament implicats en la transformació social). La secció la integren ja 15 cooperatives i
entitats i 58 persones col·laboradores.
Alhora, la secció andalusa va realitzar l’Assemblea Ordinària
el 7 de març, on es va aprovar el Pla de Treball per al 2009 i
es van debatre els criteris de participació al projecte Fiare. En

Associació El Terruño

Associació El Terruño

Aragó: més socis,
més préstecs, més iniciatives
La Comissió de Comunicació impulsa un
reeixit blog sobre realitat econòmica
Durant el primer semestre, s’han associat a Coop57-Aragó
l’associació El Cantero de Torrero, espai plural que aplega
inquietuds ecologistes, feministes, sindicals i antifeixistes
del barri saragossà de Torrero, així com la cooperativa d’iniciativa social 2 Avia, dedicada a la detecció, assessorament i
acompanyament terapèutic de persones amb malalties mentals i discapacitats psíquiques i/o físiques. Alhora, 28 persones més han esdevingut sòcies col·laboradores de la secció
aragonesa i s’han recollit més de 140.000 euros en noves
aportacions voluntàries.

Préstecs
aprovats

Vídeo “Cuéntame otro mundo”
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Durant aquest semestre,
Coop57-Aragó, integrada
per 30 entitats sòcies i 168
persones col·laboradores,
ha realitzat tres assemblees
generals: una per impulsar
una campanya social de
captació d’estalvi que encara es perllonga, una altra

Associació El Cantero de Torrero, espai plural.

per abordar el debat de la construcció d’una banca ètica europea i, la ordinària, celebrada el passat 25 de juny. A més, ha
participat de diverses iniciatives i xerrades, com les XIV Jornades d’Economia Solidària, celebrades el juny a Saragossa i
organitzades per REAS, o el vídeo “Cuéntame otro mundo”,
realitzat en el marc del projecte Zaragoza Rebelde. Especialment, de l’activitat de la secció aragonesa, us volem destacar
el permanent blog actualitzat sobre la situació econòmica
que la Comissió de Comunicació manté a:
http://coop57.blogspot.com/

Madrid:
primera
emissió de
títols reeixida
La cooperativa Gneis completa amb
èxit i temps rècord una emissió
participativa de 60.000 euros.

La secció madrilenya de Coop57,
formada ja per 28 entitats i 99 persones sòcies, ha aprovat en els darrers
sis mesos dos préstecs a curt termini
i dos avançaments de subvenció. Els
préstecs han estat destinats a la nova
cooperativa sòcia Acais Comunidad y
Desarrollo, per un valor de 63.000 euros a 9 mesos, per finançar el contracte contret amb l’Ajuntament de Madrid per desenvolupar un Pla Integral
de Convivència als instituts públics del
districte de Villaverde. L’altre préstec,
per valor de 60.000 euros a un termini de 8 mesos, és per a la cooperativa
madrilenya Dinamia, per a finançar el
contracte amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Madrid per a gestionar el ‘Programa d’Atenció Integral a
les dones víctimes d’explotació sexual
(tracta i prostitució)’. Alhora, el consell de secció va aprovar una operació de circulant de 18.000 euros per
a la cooperativa Heliconia i un altre
de 31.000 euros per a l’associació La
Kalle, per afrontar l’endarreriment
municipal en abonar el programa, ja
realitzat, de Formació Prelaboral en
l’àmbit del Comerç i la Distribució.

Díptic de la cooperativa Gneis

Primera emissió
de títols participatius
Cal destacar que Madrid va completar,
amb èxit rotund i rècord de temps, la
seva primera emissió de títols participatius. L’emissió especial de 60 títols
participatius de la Cooperativa Gneis,
per un valor de 1.000 euros a un termini de 24 mesos i un interès anual fix
del 3%, va quedar completament subscrita en menys de 20 dies. Els títols
emesos per la cooperativa financen
el projecte Ecosecha, una iniciativa
socioeconòmica de producció de verdures ecològiques i distribució directa als consumidors a través de grups
organitzats. Del projecte participen 10
persones que llauraran sis noves hectàrees de producció hortícola a la vega
del riu Tajuña, al terme municipal de
Chinchón.

Noves entitats sòcies
Catalunya
SOSTRECÍVIC
Associació constituïda l’any 2004 per fomentar una nova cultura i models
alternatius en relació al vigent model dominant d’accés a l’habitatge. Integrada per 30 socis, aquesta tasca els ha permès constituir la Cooperativa
d’Habitatges Sostre Cívic, per donar sortida a projectes cooperatius d’habitatge que s’han estès arreu
del territori català. Així, la funció és doble: l’associació –sòcia de la cooperativa– elabora projectes
i informes sobre la precària situació del dret social
a l’habitatge a casa nostra, en una vessant divulgativa i reivindicativa. I la
cooperativa, inspirada en models nòrdics, implementa projectes a mesura
que aconsegueixen sòl, amb una filosofia de propietat col·lectiva i on pren
centralitat el dret d’ús de l’habitatge.
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www.sostrecivic.org

FEICAT
Federació nascuda el 2008 de la convergència de les dues associacions que
havien aixoplugat fins aleshores a les empreses catalanes d’inserció social:
AIRES (sòcia de Coop57) i l’ACEI. Recollint l’experiència acumulada,
les aplega la defensa i representació –en l’àmbit
català, estatal i europeu– de la lluita social
contra l’exclusió, que a Catalunya disposa d’un
marc legislatiu i d’un model de desenvolupament
propi, així com la promoció de la formació dels
professionals. De la FEICAT en són sòcies 36 de les 45 empreses existents al
sector. 20 membres de la FEICAT són ja, al seu torn, socis de Coop57.
www.feicat.cat

HANDYTEC SCCL
Cooperativa de treball a les comarques tarragonines, a Castell de Montornès,
nascuda a la dècada dels 80, integrada per tres familiars participants del
moviment cooperatiu del Vallès i amb un membre provinent de Mir Miró,
una de les lluites obreres vallesanes més emblemàtiques. Motivats per l’autogestió, la participació i
el treball en xarxa, la cooperativa es dedica a la
realització d’instal·lacions elèctriques, climatitzacions i energia solar en l’àmbit de la construcció, un sector que travessa
actualment la fi del boom immobiliari. Integrada per tres socis majors de 45
anys, Handytec té en projecte
actualment constituir una
cooperativa de segon grau
dedicada exclusivament a les
energies renovables.
www.handytec.es
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CASAL LAMBDA
Associació catalana per a la plena normalització del fet
homosexual, nascuda el 1986 de la fusió entre l’Institut
Lambda, format l’any 1976 a partir del FAGC, i la Comissió
Pro Casal de Gais i Lesbianes
de Barcelona. L’entitat és un
espai de referència, seu de
diferents entitats com ara
l’Associació de Pares i Mares
de Gais i Lesbianes, que promou la normalització, el reconeixement i el respecte de l’homosexualitat i les diferents
opcions sexuals. Integrada per més de 500 socis i sòcies,
amb tres treballadors i desenes de voluntaris, ofereix serveis
gratuïts (acollida, assessorament, legal i de salut) i serveis
culturals, com el centre de documentació, publicacions i
la Mostra de Cinema Gai de Barcelona que promouen. En
l’àmbit internacional, denuncien les situacions de violència
i persecució homofòbica que viuen altres indrets del món,
particularment l’Amèrica Llatina.
www.lambdaweb.org

COOPERATIVA TITÀNIA-TASCO
Cooperativa de treball nascuda el 2004 aplegant les
experiències de la cooperativa Tascó, nascuda el 1985 a
Barcelona, i dels diferents projectes que la dinamitzaven,
com ara “Titània dones per la salut”.
Integrada per cinc sòcies i quatre
treballadores, es dedica principalment
a respondre a la demanda de dones i
homes que volen viure la maternitat i
la paternitat de forma responsable en
un marc de relacions no jerarquitzades.
Possibiliten el part natural, realitzen
tasques de recolzament, informació i acompanyament
durant i després de l’embaràs i també assessoren en altres
àmbits de la salut comunitària, orientades sempre a facilitar
un marc de relacions de persones lliures on l’autonomia
personal és cabdal.
www.titania-tasco.com

ASSOCIACIÓ DE CREADORS
I CREADORES ESPIRAL
Associació artística de Badalona (Barcelonès) constituïda
el 2007, però nascuda el 2001 al voltant de les arts plàstiques. Integrada per 10 socis i una vintena de col·laboradors,
disposa de dos treballadors i d’un local de 150m2 on desenvolupen nombroses activitats orientades a la formació
i la creació personal: tallers d’aprenentatge, de pintura, de
trencadís, de reciclatge artístic. Alhora és també un espai
de trobada, de debat i d’oci alternatiu no consumista. Impulsen el projecte “El Rebost”, una mena de magatzem de
reciclatge per allargar el cicle de vida dels residus i reutilitzar-los, fomentant aspectes creatius, ecològics i pedagògics.
Actualment col·labora amb el Consell de la Joventut de Badalona, la Casa Amarilla, Drap-Art i forma part de Artibarri.
Són actius a la xarxa a través de Facebook.
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IAC (Intersindical		
Alternativa de Catalunya)
Confederació nascuda el 1997 de la confluència de diferents
experiències sindicals –entre elles, la Federació de Treballadors/es de Catalunya, sòcia fundadora de Coop57. Són
presents en àmbits com l’administració pública, l’ensenyament, la sanitat o les entitats bancàries, on disposen de
565 delegats sindicals electes.
Particularment actius en el
sí dels moviments socials alternatius i les xarxes socials
catalanes, imparteixen activitats de formació i editen
nombrosos materials informatius i divulgatius i, més enllà
de l’acció sindical que els aplega, impulsen també línies de
solidaritat i cooperació amb Palestina, especialment amb
els sindicats de Gaza.
www.iac.cat

EL BROT SCCL
El Brot de Reus (Baix Camp) és una cooperativa pionera
en l’àmbit de les consumidores i consumidors de productes
ecològics autoorganitzats en grups de consum. Nascuda el
1979 i legalitzada el 1987, la
cooperativa aplega un grup
plural de ciutadans i ciutadanes que fomenten el consum
responsable i solidari i que
estan units alhora per la preocupació per l’alimentació, la
salut i el medi ambient. Fonamentada en la democràcia social i econòmica, són fundadors d’Ecoconsum i membres de la FCUCC.
www.elbrot.cat

PROHABITATGE
Nascuda a Terrassa (Vallès Occidental) a meitat dels setanta de les moltes experiències que varen envoltar l’ATDV
(“Asamblea de Trabajadores por una Vivienda Digna”),
Prohabitatge és una associació molt arrelada i compromesa en l’àmbit de l’endèmica
problemàtica de l’habitatge.
Actualment desenvolupa una
Borsa d’Habitatge de Lloguer amb convenis amb diferents
municipis i programes per a col·lectius específics amb 30
habitatges tutelats adreçats a persones en situació d’exclusió social i a dones maltractades. També han realitzat experiències pilot de mediació social residencial i reallotjaments
consensuats de barris o zones degradades. Està composada
per 4 socis i 20 treballadors, 10 d’ells amb contracte indefinit. Amb esteses vinculacions internacionals, són membres
de FEANTSA.
www.prohabitatge.info

SAPIENS SCCL

Cooperativa de treball, ubicada a Badalona (Barcelonès),
editora de la revista de divulgació històrica Sapiens (amb
una tirada de 35.000 exemplars) i també de Descobrir
Catalunya, Descobrir Cuina, Time-Out Barcelona i Lonely
Planet. Actualment integrada per 48
treballadors i 13 socis, espera incorporar set socis nous aquest mateix
any. Està integrada al grup cooperatiu
Cultura03, capdavanter i innovador
en l’àmbit de la indústria de la cultura i comunicació catalana. Des del
cooperativisme i amb sensibilitat democràtica i social, els valors de les seves publicacions estan
associats a la promoció de la cultura, el coneixement del
territori, la memòria històrica o la tradició gastronòmica.
www.cultura03.com/sapienspublicacions/

LA LLIGA DE CAPELLADES
Associació centenària nascuda el 1901 sota les inquietuds del catalanisme i per
impuls de la societat civil
davant altres poders, polítics o econòmics. Requisada
per la dictadura franquista
el 1939 i convertida en seu
de ‘Falange’, fou recuperada a la dècada dels 70, quan va
encapçalar la recuperació cultural a la vila de Capellades
(l’Anoia). Hereva de la tradició ateneística de finals del XIX
i els inicis del segle XX, ha estat reformada recentment,
compta amb 470 socis (el 10% de la població) i la seva seu
social al mig del poble disposa d’un casal amb teatre, pati
i terrassa de vora 5.000 m2 i una programació continuada
d’activitats lúdiques, socials i culturals.

ASSOCIACIÓ ALBA
Històrica associació d’atenció al disminuït nascuda a les
darreries de la dècada dels 70 a Tàrrega (L’Urgell) per atendre, inicialment, a persones amb discapacitats psíquiques,
però ampliant l’acció
posteriorment a nous
col·lectius amb dificultats d’inserció. Des
de 1990 disposen d’un
taller de 10.000m2 on
treballen per millorar
la qualitat de vida de les
persones ateses i el seu
ple desenvolupament personal i integració social, havent
esdevingut la tercera empresa de Tàrrega. Desenvolupen
activitat de bugaderia, neteja integral, jardineria, alimentació, restaurant i manipulats, entre d’altres. Molt arrelada al
territori, està formada per 149 treballadors i treballadores,
497 socis i sòcies i 21 persones voluntàries. La Junta Directiva està integrada, en un 50%, per familiars de les persones
implicades.
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www.associacioalba.org

PLATAFORMA			
D’ENTITATS DE ROQUETES
Plataforma nascuda el 2002 i constituïda el 2007 de la unió
de set associacions (veïnals, culturals i ecologistes) del barri
de Roquetes, a la vessant de muntanya del districte barceloní
de Nou Barris. La plataforma gestiona fonamentalment dos
projectes: el Pla Comunitari, on es defineixen les necessitats
del veïnat a través de la diagnosi de problemes i el foment
de la participació, cercant la implicació de veïns i veïnes,
i el Centre Ton i Guida, un espai de trobada polivalent on
desenvolupen nombroses activitats. Signant de l’Agenda 21,
el 2007 va guanyar el Premi Acció 21 de l’Ajuntament de
Barcelona, per un projecte reeixit de neteja al barri. Són
membres de la xarxa 9 Barris Acull.

ARÇ INTERCOOPERACIÓ
Cooperativa mixta de treball i consum nascuda el 1998 i impulsada per Arç Cooperativa amb dues finalitats: el foment
de la intercooperació i l’accés mutual de compra col·lectiva
dels socis i sòcies a l’hora d’adquirir bens i
serveis. L’objectiu és oferir a les actuals 5.668
persones sòcies serveis de consum responsable
com a alternativa de transformació socioeconòmica. El principal servei són les assegurances però també s’ofereix el “carsharing”(cotxe
compartit), serveis de llibreria (a través d’Abacus) i una botiga virtual de productes integrals,
ecològics, de comerç just i socials, que es distribueixen a través de Trèvol SCCL. Membre de
la FCTC i la XES, Arç Intercooperació és una de
les cooperatives més actives en l’àmbit de l’economia solidària i promociona l’estalvi social de
Coop57 i Fiare.
www.arccoop.coop
butlletí
informatiu
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Nous socis i sòcies col·laboradors
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Catalunya

Andalusia

Aragó

❚❚PAU URENYA MICÓ

❚❚ MANUEL RODRÍGUEZ CHIA

❚❚ Ma VICTORIA DE PORRAS MONTERO

❚❚ GUILLEM GONZÀLEZ JIMÉNEZ

❚❚ ESTHER VERDÚ MORESCO

❚❚ PEDRO PABLO YURRITA AGUIRREZABALA

❚❚ SÒNIA VILLORO LACOSTA

❚❚ MARIA FUENTES CABALLERO

❚❚ SARA BUIL LANGARITA

❚❚ ALEIX PUIGGRÒS I ALIBÉS

❚❚ ANGELA ESPÍN GUTIERREZ

❚❚ JOSÉ JUAN LANUZA TIL

❚❚ JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ

❚❚ INMACULADA CONCEPCIÓN MATA CRU-

❚❚ JOSÉ VIDAL TEJERO

❚❚ EULÀLIA CASTANYS JARQUE

ZADO
❚❚ LEANDRO DEL MORAL ITUARTE

❚❚ ELENA NASARRE DE LETOSA MARCO

❚❚ MARIO SANTOS RODRÍGUEZ

❚❚ RUBÉN RODRÍGUEZ CHIA

❚❚ JORGE NASARRE DE LETOSA MARCEN

❚❚ JOSEP GOU FONT

❚❚ ENCARNACIÓN DEL VALLE REINA

❚❚ MARÍA MONLORA MARCO ARBUÉS

❚❚ ORIOL RIGOLA I DÍAZ

❚❚ PEPA DOMÍNGUEZ JAIME

❚❚ Ma NIEVES LUCAS GIMENO

❚❚ JOSEP Ma. B. COLOMÉ DOMENECH

❚❚ JAVIER VALLE CARRERAS

❚❚ ROSALIA RIAMBAU FARRE

❚❚ JAVIER PANIELLO PEIRÓ

❚❚ ABEL ALJENDE MEDINA

❚❚ ENRIQUE TORDESILLAS APARICIO

❚❚ JORDI GÁLLEGO BAU

❚❚ PEDRO MANUEL CRUZ DELGADO

❚❚ ROBERTO TORDESILLAS APARICIO

❚❚ NATXO PÉREZ BREGONZI

❚❚ FRANCISCO JAVIER PÉREZ MORENO

❚❚ ANGEL LONGAS BARRACHINA

❚❚ MARC PUIGDOMENECH PASCUAL

❚❚ Ma ESPERANZA ZAMORA RODRÍGUEZ

❚❚ FRANCISCO MARTÍNEZ DEL AMO

❚❚ Ma EMILIA EVANGELIO CASTELLS

❚❚ ROSARIO CARABALLO ROMÁN

❚❚ MANUEL MARTÍN NAVARRO

❚❚ MARTÍ SERRALLONGA I BOIXADER

❚❚ PABLO OCAÑA ESCOLAR

❚❚ LAURA GONZÁLEZ CABEZA

❚❚ PAU SERRALLONGA I BOIXADER

❚❚ MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ

❚❚ JOSÉ RAMON GONZÁLEZ PÉREZ

❚❚ MIQUEL SERRALLONGA I BOIXADER

❚❚ ELENA NARANJO DUEÑAS

❚❚ JOSÉ ANTONIO FLETA ZARAGOZANO

❚❚ CATERINA SERRALLONGA I BOIXADER

❚❚ FRANCISCO OLMO MELGAR

❚❚ IVÁN VILLAZALA ESCORIHUELA

❚❚ LAILA ALJENDE MEDINA

❚❚ DAVID MENA ROMERO

❚❚ FELISA CORTES AYBAR

❚❚ Ma DEL MAR GRAÑENA SERRADELL

❚❚ DAVID PÉREZ NEIRA

❚❚ PILAR AÑÓN VILLANUEVA

❚❚ XIMO GALIANA TRENZANO

❚❚ VICENTE BARRAGÁN ROBLES

❚❚ MARÍA POCH SOLANS

❚❚ CELIA RAMOS VIDAL

❚❚ JUAN ALBERTO ROMERO DE LA OSA

❚❚ Ma ARANTZAZU DELGADO CAMÓN

❚❚ XAVIER SERRA CUMANE
❚❚ CRISTINA MONTEAGUDO

MOYA
❚❚ CARLOS FERNÁNDEZ REÑONES

❚❚ MARÍA PUIG GUERRA
❚❚ ADRIÀ CALVET CASAJUANA
❚❚ FERRAN RUEDA AGUILERA
❚❚ MERITXELL COLET I BALSELLS

❚❚ ROSA Ma AGUSTÍN ÁLVAREZ

Madrid

❚❚ Ma ÁNGELES VITORIA GÓMEZ
❚❚ JOSÉ ÁNGEL GASCA PARRILLA
❚❚ TERESA VELA AINSA
❚❚ Ma LUISA SÁNCHEZ-RUBIO ALFARO

❚❚ DANIEL GOMEZ-OLIVÉ I CASAS

❚❚ JUAN ISIDRO CASAS CASAS

❚❚ FERNANDO ACÍN PELACHO

❚❚ MERITXELL CASES I SALLA

❚❚ ÁNGEL GÓMEZ JIMÉNEZ

❚❚ MARTA LÓPEZ MOLINA

❚❚ Ma JESÚS RIAL ROMAN

❚❚ ANA GOROSTEGUI GUTIERREZ-MELLADO

❚❚ JOSÉ MANUEL PÉREZ PENELAS

❚❚ ANA GUTIERREZ MELLADO BLASCO

❚❚ SÍLVIA BOSCH GONZÁLEZ

❚❚ Ma DEL MAR GRACIA PLANA

❚❚ ALBERT FOLCH FLORES

❚❚ GREGORIO SEGOVIA CAMARGO

❚❚ FRANCISCO GÁMEZ RAMÍREZ

❚❚ ALBERTO GUERRERO VICENTE

❚❚ MIQUEL RIUS I VICENTE

❚❚ MIGUEL ÁNGEL NIETO BAUTISTA

❚❚ ROSER GÜELL I ISERN

❚❚ YOLANDA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

❚❚ GLÒRIA SANZ PINYOL

❚❚ INES GIL JAURENA

❚❚ XAVIER ZULET ROMERO

❚❚ ALAIN HELIES

❚❚ EUGENIO CALCIATI

❚❚ LUCÍA LOBATO BARRENECHEA

❚❚ IVAN BEÀ BOBET

❚❚ FRANCISCO MARTÍN MOTA

❚❚ DAVID DÍAZ DE QUIJANO BARBERO
❚❚ IVAN SEGURA I GAVARA
❚❚ FRANCESC AMORES LLOPIS
❚❚ ALBERT JUNYENT SALA
❚❚ MAITE TREPAT BURGUÉS
❚❚ FAUSTINO RODRÍGUEZ GARCÍA
❚❚ EDU BALSELLS MARTÍNEZ
❚❚ RICARD VIDAL MIRAS
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❚❚ BLANCA PEÑA ALCEGA

❚❚ AMAYA DE LA RIVA MORILLO

❚❚ VICENT GALBIS I MATARREDONA
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❚❚ CARMEN IBÁÑEZ ELIPE

❚❚ RAMON GALUP RUSSINÈS

❚❚ CARLES DE AHUMADA BATLLE
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❚❚ IGNACIA GONZALEZ MARTÍNEZ

❚❚ SUSANNA CABRERO SAGRISTÀ

PRÉSTECS CONCEDITS

1r semestre 2009

Préstecs a curt termini [495.252 €]
Pr. 260-1 Teixidors SCCL

47.000 € a 12 mesos

Cooperativa de treball constituïda el 1983, amb 40 treballadors, dels quals 25 són socis, i
amb la finalitat d’integrar laboralment persones amb discapacitats psíquiques, mitjançant
l’elaboració de peces de vestir i per a la llar, teixits amb telers manuals. L’operació finança
operacions de circulant.

Pr. 318 La Verneda San Miguel

75.000 € a 12 mesos

Cooperativa de treball ubicada a Rubí (Vallès Occidental) nascuda de la fusió a finals de
2007 de dues cooperatives i establerta en l’àmbit dels serveis de vidre, treballant combinadament un model artesà i un altre semiautomàtic a partir de motlles. L’operació finança
operacions de circulant.

Pr. 324 La Directa

reflexió
socis
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3.000 € a 6 mesos

Setmanari de referència dels moviments socials nascut ara fa 3 anys i amb seu a l’Hospitalet
(Barcelonès). Enguany han impulsat el cicle “Expressió Directa” per promoure la música
alternativa que rutlla en base a l’autogestió i el treball cooperatiu, en una proposta de petit
format i a través d’un circuit propi que serveixi com a aparador de les noves propostes.
El cicle, organitzat en col·laboració amb el
Centre Cultural de la Farinera del Clot i amb
el suport de Coop57, va abordar diverses
gèneres, des del hip-hop a l’electrònica, passant pel pop, la fusió o el folk.

Pr. 325 Batabat SCCL		 80.000 € a 10 mesos
Cooperativa de treball que opera com a productora audiovisual i que desenvolupa produccions de qualitat amb vocació de màxima audiència i amb un essencial compromís ètic. Ha
produït ‘Passatgers’ i ‘Savi(s)’, entre d’altres. L’operació finança els serveis que realitzen per
elaborar i tractar els continguts del portal “Culturacatalana.cat”, a través d’una UTE amb Bausan Films SL.

Pr. 331 Handytec SCCL		 11.000 € a 5 mesos
Cooperativa tarragonina de treball a Castell de Montornès, nascuda a la dècada dels 80 i dedicada a la realització d’instal·lacions elèctriques, climatitzacions i energia solar en l’àmbit
de la construcció. L’operació finança el funcionament ordinari i les despeses corrents de la
cooperativa.

Pr. 334 Arç SCCL		 54.252 € a 9 mesos
Cooperativa de treball nascuda el 1983, inspirada en el cooperativisme autogestionari i especialitzada en assegurances en el sector de les energies renovables i l’economia social, entre
d’altres. L’objectiu del préstec es finançar el pagament de les pòlisses d’assegurances d’un
seguit de clients.

Pr. 347 Interruptor SCCL

10.000 € a 7 mesos

Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet (Vallès Occidental), implicada en la intervenció socioeducativa. Treballa en àmbits de joventut, gent gran i famílies i infants en àmbits d’exclusió. El préstec finança, com en anys anteriors, l’aval concursal per a la concessió
dels Serveis de Casal d’Estiu de Cerdanyola del Vallès.
butlletí
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Pr. 348 Sapiens SCCL		 60.000 € a 7 mesos
Cooperativa de treball, ubicada a Badalona (Barcelonès), editora de la revista de divulgació històrica
Sapiens i també de Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina, Time-Out Barcelona i Lonely Planet. El
préstec finança l’execució, contractada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, dels serveis de disseny, maquetació, impressió i manipulat de 25 opuscles de
novetats editorials “Tasta’m”, dins el Pla de Foment de la Lectura.

Pr. 349 Xarxa de Consum Solidari

50.000 € a 9 mesos

Xarxa nascuda l’any 1996 en l’àmbit del comerç just i el consum responsable, amb una visió integral
que engloba tot el cicle productiu, des de l’origen fins a la seva comercialització a casa nostra. El
préstec es destina a finançar el projecte “Enfortiment socioorganitzatiu i productiu de l’Associació
Agroartesanal de caficultors Riu Intag de l’Equador”.

Pr. 354 Biciclot SCCL		 15.000 € a 7 mesos
Cooperativa de treball constituïda el 1994 per persones pertanyents a l’associació Amics de la
Bici i dedicada integralment al món de la bici: comerç, venda, lloguer, recanvis, reparacions
i activitats socials. L’operació finança el contracte amb la Diputació de Barcelona que té per
objecte social “l’adquisició de bicicletes i accessoris pels municipis de Barcelona”.

Pr. 359 Associació Alba		 90.000 € a 6 mesos
Històrica associació d’atenció al disminuït i promotora de la inserció social nascuda a Tàrrega (l’Urgell) a les darreries de la dècada dels 70. El préstec finança part del conveni subscrit,
per valor de 700.000 euros, amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya per al manteniment de programes de Serveis Socials.

11 operacions de circulant per valor de [74.000 €]
Préstecs a mitjà i llarg termini [508.723 €]
Pr. 313 Teruteru

18.000 € a 48 mesos

Associació Cultural vinculada al món del teatre i l’espectacle des de la vessant pedagògica. Desenvolupa un projecte innovador a Sant Hilari Sacalm (La Selva), des d’una masia
rehabilitada on ha generat un itinerari educatiu, cultural i ambiental. El préstec finança
la posada en marxa del projecte “Serrallonga torna a les Guilleries”, sobre el mític
bandoler català.

Pr. 310/314 La Paleta

159.893 € a 2 i 5 anys

Cooperativa creada el 1985 a Mataró (Maresme) dedicada a tot tipus de treball relacionat
amb el món de la construcció. Amb més de 20 anys d’experiència, ha desenvolupat criteris
de construcció ecològicament sostenibles i rebut diferents premis. En la incerta situació del
sector, l’operació finança la consolidació de la cooperativa i el refinançament de diverses
operacions anteriors.
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Pr. 317 Can Capablanca

24.000 € a 58 mesos

Punt de trobada, debat i treball nascut l’any 2000 de les inquietuds de persones, entitats i
col·lectius de Sabadell (Vallès Occidental) per crear un espai de dinamització d’un teixit
social actiu, crític i compromès. El març va inaugurar la seva nova seu social, que disposa
de bar-restaurant, regentat per una cooperativa de treball de nova creació. El préstec finança
les obres d’adequació i les instal·lacions del nou espai.

Pr. 327 SIPS

10.500 € a 47 mesos

Associació juvenil nascuda a Sabadell (Vallès Occidental) el 2003 de la disconformitat de col·lectius de joves davant les
situacions d’injustícia i desigualtat social de la nostra societat. Ha impulsat el SIPS, serveis populars informatius de
Sabadell, per cobrir la manca d’informació local i social. L’operació finança la consolidació del projecte.

Pr. 336 CEPA
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30.000 € a 60 mesos

El Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius és una cooperativa de treball, sense afany de
lucre, constituïda el 1987 i amb seu social a Molins de Rei (Baix Llobregat), estretament
vinculada a l’associació ecologista del mateix nom. El préstec finança les obres d’adequació
del local ubicat al carrer Balmes 4-8 baixos de Molins de Rei, on traslladarà les seves oficines
i el nou domicili social.

Pr. 342 Actua (Consop)

90.000 € a 60 mesos

Cooperativa de treball d’Iniciativa Social sense ànim de lucre nascuda a principis del 2006
en el si del Grup Cooperatiu Consop. Actua gestiona el Centre Residencial d’Acció Educativa
(CRAE) de l’Alt Penedès, en uns locals propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. El
Bisbat formalitza amb Actua un contracte de lloguer a llarg termini a canvi de la reforma
l’Església de Sant Pere d’Avinyó. L’operació finança una part de les obres de rehabilitació que
compta amb un pressupost total de 332.424,67 €.

Pr. 350 La Lliga de Capellades

30.000 € a 44 mesos

Associació centenària nascuda el 1901 a Capellades (l’Anoia), hereva de la tradició ateneística de finals del XIX i els inicis del segle XX i dinamitzadora de l’activitat sociocultural de la
vila amb un important patrimoni i 470 socis i sòcies. El préstec finança la realització de les
obres d’adequació a la normativa vigent del local social.

Pr. 357 Taller Jeroni de Moragas

100.000 € a 60 mesos

Cooperativa de treball, creada el 1980 a Sant Cugat (Vallès Occidental) i dedicada al servei
ocupacional de persones adultes amb discapacitat psíquica, així com a la seva integració
social i laboral en els aspectes d’habitatge, esport, oci i d’altres. El crèdit finança, en part, la
posada en marxa d’una bugaderia industrial a Sant Cugat del Vallès.

Pr. 370 Fundació Surt

46.330 € a 36 mesos

Fundació dedicada a l’atenció a dones en situació de vulnerabilitat davant del mercat de
treball, nascuda el 1993 com a associació de dones per a la inserció laboral i convertida en
fundació el 2007. L’operació està destinada a finançar la consolidació i expansió de la seva
activitat.
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Avançaments de finançament

685.472 €

❚❚Pr. 312 CGT Baix Camp
16.172
❚❚Pr. 316 SIPS
9.700
❚❚Pr. 319 BACC
30.000
❚❚Pr. 320 Nou Indret SCCL
20.000
❚❚Pr. 321 Ateneu 9 Barris
45.000
❚❚Pr. 322 ETCS SCCL
10.000
❚❚Pr. 326 SIPS
8.600
❚❚Pr. 328 EICA
21.000
❚❚Pr. 329 UPEC
15.000
❚❚Pr. 330 FEICAT
30.000
❚❚Pr. 332 Ravaltext
40.000
❚❚Pr. 333 RAI
21.500
❚❚Pr. 335 Fundació Clariana
20.000
❚❚Pr. 337 EICA
8.500
❚❚Pr. 339 Associació Espiral
13.500
❚❚Pr. 341 Escola Sant Gervasi
50.000
❚❚Pr. 343 El Safareig
20.000
❚❚Pr. 344 CEPA
25.000
❚❚Pr. 345 EICA
12.000
❚❚Pr. 346 Propaganda pel fet
25.000
❚❚Pr. 351 L’Olivera
60.000
❚❚Pr. 352 Doble Via
50.000
❚❚Pr. 353 REDS
24.000
❚❚Pr. 355 Bonnemaison
18.000
❚❚Pr. 356 EICA
12.500
❚❚Pr. 358 Formatec
40.000
❚❚Pr. 360 Plataforma Entitats Roquetes 40.000

Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Fundació C. Penedès
Generalitat/Treball
Ajuntament de Barcelona
Generalitat/Participació
Fundació Caixa Sabadell
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Fundació Caixa Sabadell
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Generalitat/Treball
Ajuntament d’El Papiol
Generalitat et altri
Generalitat/Cultura
AEAT
Ajuntament Mollet del Vallès
Generalitat et altri
Diputació Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Generalitat/Treball
Ajuntament de Barcelona

Atenció Social Migració
Plans d’Ocupació
Obra Social
Incorporació socis treball
Conveni Gestió Ateneu
Servei Consultoria
Cultura Sabadell
Inclusió i Formació
Pla d’Ocupació
Promoció Empreses Inserció
Contractes Exclusió Social
Pla d’Ocupació
Inserció Social
Dones Immigrants
Pla d’Ocupació
Itineraris Inserció Laboral
Orientació Violència Gènere
Gestió Deixalleria
Inclusió i Formació
So de Sons / Escola Valenciana
Refinançament IVA
Serveis Atenció Gent Gran
Plans d’Ocupació i Cooperació
Conveni Centre de Dones
Acollida Lingüística
Formació Ocupacional
Foment Cultural/Pla Comunitari

Altres operacions [96.774 €]
Intercooperació
❚❚Ecos-El Tinter
❚❚Arç-Robafaves

11.015 €
3.000
8.015

Tasques d’edició i impressió
Pòlissa d’assegurança

Endós de factures
❚❚Pr. 323 Albera
55.000
❚❚Pr. 338 Ecos
3.000
		
		
❚❚Entorn
27.759

85.759 €
Equipament Escola Bressol
Edició ‘Serveis socials i atenció
a la dependència: l’aportació del sector cooperatiu’
Pla de la Mina / Besós

Crèdits participatius
❚❚Pr. 371 Fundació Surt
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45.000 €

a 24 mesos

Ajunt. Montcada i Reixac
				
Generalitat			
(DG Economia Cooperativa)
Ajuntament de Sant Adrià

45.000 €
Amortització i refinançaments

ACCIONS
Seminari d’apropament

Curs universitari

El model italià de
finances ètiques
Aula Ronda, 10 de febrer de 2009

Finances ètiques
i transformació
social
UB, del 17 de març al 2 d’abril

Dirigit per Jordi Marí i Fernando
Acosta, i coorganitzat per Món-3 i
la Fundació Solidaritat UB, el curs
estava orientat a aprofundir en les
propostes de les finances ètiques en la
construcció d’una societat justa i democràtica davant un sistema bancari
opac, excloent i mogut exclusivament
per la maximització de beneficis. El

Convocat per Coop57-Catalunya, el 10 de febrer es va realitzar un seminari de treball i aproximació al model italià de les finances ètiques. En la perspectiva d’avançar cap a un sistema integral de banca ètica a casa nostra, Gabriele Giuglieti,
vicedirector general de Banca Populare Etica, va traslladar la història, desenvolupament i actualitat de l’experiència italiana. Hi van participar vora 50 persones
representants de diferents cooperatives i entitats de l’economia social catalana i
sòcies de Coop57, que van allargar la sessió amb un participat debat.

coordinador de Coop57, Ramon
Pasqual, va impartir la sessió “Riquesa i diversitat d’instruments
de les finances ètiques” en un curs
on també van participar Arcadi Oli·
veres, Joan Antoni Melé de Triodos
Bank i Peru Sasia del Projecte Fiare.

Alternatives a la crisi

Acte sindical de reconeixement

Democràcia econòmica
i Banca Ètica
Xarxa d’Economia Solidària, 13 de maig					
La Garriga i Vic (Osona), 9 de maig

En el marc del seminari ‘Alternatives a la crisi’ realitzat durant aquest primer semestre per la
Xarxa d’Economia Solidària com a continuació
de la reeixida V Jornada d’Economia Solidària celebrada el 28 de febrer a l’Ateneu La Torna, David
Fernandez, de Coop57, i Jordi Marí, en nom
de FETS i Fiare, van impartir la sessió ‘Finances
Ètiques i Solidàries’, sobre la història, reptes i
oportunitats de les respostes solidàries en l’actual
conjuntura.
En el marc dels ‘Capvespres de Chiapas’ organitzats per La Garriga Societat Civil, Ramon Pascu·
al i David Fernandez van ser convidats a traslladar les experiències de Coop57
i la Xarxa d’Economia Solidària, amb el rerefons de la crisi, a l’Auditori de l’Escola
Municipal de Música. El mateix dia, al matí, i en el marc de les jornades organitzades pel Fòrum Social d’Osona a Vic, Fernandez va dinamitzar el debat sobre estalvi
social, finances ètiques i crisi capitalista.
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FTC: “Coop57 fa
la utopia possible”
Cerdanyola del Vallès, 4 de juliol

Abans de les vacances d’estiu i en el
marc del sopar-trobada anual que celebra l’aniversari de la seva constitució, la Federació de Treballadors i Treballadores de Catalunya (FTC)
va atorgar a Coop57
la distinció que cada
any reconeix alguna
entitat social avalada
per la seva trajectòria.
L’acte es va celebrar a
Cerdanyola del Vallès
el 4 de juliol i, rere els
parlaments, ens van obsequiar amb el més sintètic i simbòlic
dels regals. Una guardiola, símbol de
l’estalvi per l’utopia. El nostre agraïment a tota la FTC. Gràcies i a seguir.
butlletí
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Jornades

Construint alternatives

XIV Jornades
d’Economia Solidària

7a Escola d’Estiu
d’ATTAC

Saragossa, 8, 9, 10 i 11 de juny

Barcelona, del 29 de juny al 3 de juliol

préstecs
accions
xifres

Sota el lema ‘Crisis. Alternatives des de l’Economia
Solidària’ i organitzades per REAS-Aragó, més de 400
persones van participar de la XIV edició de les clàssiques
jornades aragoneses, en una trobada on els debats es van
centrar en les possibilitats reals d’avançar cap a un sistema
econòmic més humà sota els principis de la justícia social i
l’economia solidària. Experiències mexicanes de prevenció
de violència juvenil, l’enxarxament de les diferents xarxes
d’economia alternativa al Brasil i la perspectiva estratègica de construir Mercat Social van alimentar també els
debats d’una jornada que va cloure amb espectacle teatral
sobre com ens consumeix el consumisme.

En el marc de l’Escola d’Estiu organitzada a la Casa Elizalde de Barcelona per ATTAC-Catalunya, el moviment
global que demanda el
control de les transaccions financeres internacionals, Coop57
va ser convidat per
traslladar l’experiència pròpia. Ramon
Pasqual, en una escola que va arrencar amb
la conferència inaugural de Sami Naïr, va
desenvolupar la sessió
“Sistemes financers
alternatius” en una
edició que abordava el
‘què fer’ davant la crisi.
La cloenda va anar a cura de Francisco Fernandez-Buey
amb la conferència ‘Idees per a sortir d’una crisi civilitzatòria’.

Altres

Xerrades, presentacions i trobades
Granada, Albaicín, Saragossa, País Basc, Galícia…

Durant aquest primer semestre de 2009, Coop57 també ha
estat present a les X Jornades de Consum Responsable celebrades a Albaicin (Granada) el 24 i 25 d’abril, on Raimon
Gassiot, membre de la Comissió Delegada de Coop57, va
presentar la ponència “Coop57: una alternativa a la crisi
financera”.

zat per l’Associació de Consum Responsable El Encinar i el
Fondo Solidario Paz y Esperanza. La setmana següent, el
24 d’abril, Coop57-Andalucía va ser present en la 17a Fira
d’Alternatives de Sevilla a cura de Lucía del Moral, secretària
de la secció andalusa, en un acte impulsat per l’Associació
Cultural “El Bardal” al Cortijo del Parque del Alamillo.

A l’Aragó, Javier Ortega va prendre part a la taula rodona
“Recursos existents per a la dinamització empresarial
i comercial al Casc Històric” en el marc de les jornada “El
futur del comerç” organitzada el 30 de març a Saragossa
per la Junta Municipal.

Dues presentacions més de Coop57 a Pontevedra i Vigo; la
participació a les I Xornades Galegas de Economias Alternatives; xerrades a la Universitat de La Rioja, a la Universitat del
País Basc, o bé en la presentació de la cooperativa de socis
usuaris de Titània Tascó, van omplir, entre d’altres, el semestre d’activitats de difusió, formació i sensibilització.

A Andalusia, davant 50 persones, Coop57 va ser presentat
a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de Granada
el 16 d’abril, a cura de Sofía Gonzalez i en un acte organit-
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DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies

reflexió

		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Aport. Obligatòries		

242.775

257.722

285.479

302.085

344.238

364.546

385.687

Aport. Voluntàries		

203.289

245.579

264.883

333.192

434.708

555.334

571.452

Aport. Socis Col·laboradors		

533.694

838.258

1.341.632

1.817.494

2.405.247

3.213.277

3.513.725

Aportacions Especials					

492.000

246.000

0

0

2.944.771

3.430.193

4.133.157

4.470.864

TOTAL 		

981.761

1.343.563

1.893.999

*Primer semestre 2009
5.000.000
4.500.000

Aportacions voluntàries

3.500.000

Aprotacions de socis/es col·laboradors

2.500.000

préstecs
accions
xifres

Aportacions obligatòries

4.000.000

3.000.000

socis

Operacions especials
Total

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

[1r semestre]

Volum anual dels préstecs concedits
		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Préstecs a llarg termini		

424.096

520.300

533.626

733.488

1.168.437

907.783

595.723

Préstecs a curt termini		

80.500

149.600

216.743

387.078

459.633

881.066

827.252

Endòs Convenis		

0

159.193

298.971

213.407

224.254

127.652

96.774

Avançament finançament		

43.500

155.307

449.444

712.802

882.500

1.511.568

796.472

Operacions Especials		

0

0

0

480.000

91.331

99.538

45.000

TOTAL		

550.099

986.404

1.498.784

2.526.775

2.826.155

3.527.607

2.361.221

*Primer semestre 2009
5.000.000
4.500.000

Préstecs a llarg termini

4.000.000

Préstecs a curt termini

3.500.000

Endós de convenis

3.000.000
2.500.000

Avançament de subvencions
Operacions especials
Total

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

[1r semestre]
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“Dir que els homes i les dones
són persones i com a tals són lliures
i no fer pas res per aconseguir
que aquesta afirmació sigui objectiva,
només és una farsa”
Paulo Freire

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

www.coop57.coop

