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està pensat per al 
benestar de la 
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ser una eina al servei 

d’aquesta majoria.

Des de Coop57 volem 
contribuir a empoderar 

el teixit de base per 
pensar i construir la 

societat on volem viure.

Coop57, des dels seus inicis, ha volgut buscar els mecanismes 
que donessin resposta a les necessitats del cooperativisme i, 

més endavant, de l’economia social i solidària. Des de 
l’esclat de la crisi financera, l’any 2008, Coop57 ha optat 
per remar a contracorrent. I no per cap caprici, sinó per-
què avui en dia actuar amb sentit comú coincideix amb 
caminar en direcció contrària als mecanismes dominants 
del poder econòmic.

Fa sis anys que suportem la crisi financera. I seguim. Fins 
ara la factura del rescat bancari a l’estat espanyol ja ens 
ha costat 220.000 milions d’euros, entre ajudes directes 
i indirectes. L’objectiu declarat era sanejar el sistema fi-

nancer espanyol per tal de fer fluir el crèdit cap a l’econo-
mia productiva. La realitat? Els crèdits inferiors a un milió 
d’euros a empreses no financeres han caigut un 66% des de 
l’inici de la crisi. No hi ha diners, ens diuen. Tampoc és veri-
tat. Les entitats de crèdit espanyoles acumulen fins a 300.000 
milions d’euros en deute públic, i han guanyat centenars de 
milions d’euros amb un segon rescat bancari encobert. No 
s’han utilitzat les ajudes públiques per finançar l’economia 
productiva.

Davant aquesta paralització del finançament de l’economia 
productiva per part de les entitats financeres convencionals, 
Coop57 ha pretès, contràriament a això, obrir l’aixeta del 
crèdit tant com ha pogut i assumir el risc implícit a aquesta 
decisió, ja que així ho requeria el context.

Des de 2008, s’han concedit gairebé 1.000 préstecs per 
valor de més de 35 milions d’euros. I un dels valors més 
grans, més enllà dels préstecs concedits, han estat les 
poquíssimes denegacions de finançament que s’han fet. 
L’objectiu és ser operatius, entendre el moment i oferir 
solucions a les necessitats financeres de les entitats de 
l’economia social i solidària, sempre actuant amb rigor 

i responsabilitat. S’ha pogut ajudar aquestes entitats perquè 
continuïn desenvolupant els seus projectes i, en molts casos, 
per evitar-ne el tancament i no seguir engrossint les xifres de 
desocupació i aprimant el nombre de projectes que treballen 
per aportar valor social a la nostra societat.

I la crisi, per molt que ens intentin convèncer, no s’ha acabat. 
Tot just segueix, i ens quedarà el paisatge devastat després de 
la tempesta del que és un nou episodi de l’ofensiva neoliberal 
per colonitzar-ho tot i tothom. La gran banca està recupe-
rant, ràpidament, les seves taxes de beneficis. L’any 2013 es 
tancà amb prop de 9.000 milions d’euros de beneficis per al 

conjunt de les entitats financeres espanyoles. Però això es 
retornarà i revertirà en un benefici per a la majoria social 
d’aquest país? No cal ni respondre-ho.

El context més recent ens evoca un escenari on es retallen 
drets socials fonamentals, ens emmordassen en nom de la «se-
guretat» ciutadana, s’avorta el dret de les dones a decidir sobre 
el propi cos i es posen murs mortals a les persones que, desespe-
rades, volen buscar un altre futur a casa nostra. La pobresa greu 
ja afecta tres milions de persones a l’estat espanyol i s’ha doblat 
des de l’inici de la crisi, les taxes de desocupació es mantenen per 
sobre del 25% i, fins i tot, un 13% de les persones que treballen 
viuen sota el llindar de la pobresa. Tot això coincideix amb una 
polarització de la riquesa. En aquesta crisi, qui acumulava més 
riquesa posseeix ara, encara més riquesa, mentre que la pobresa 
s’aguditza i es fa més i més present.

El disseny del sistema econòmic i social no està pensat per 
al benestar de la majoria. Coop57 vol ser una eina al servei 
d’aquesta majoria per capgirar la situació. Per tant, s’ha de 
continuar treballant a contracorrent com s’ha fet fins ara i, 
fins i tot, millorar-ho. I farà falta construir. I construir di-
ferent. S’ha de fer un pas endavant i començar a tenir una 
actitud activa pel desenvolupament de l’economia social 
a escala local. Hem d’ajudar a poder teixir les societats en 
l’àmbit local i poder facilitar la generació de nous projectes 
econòmics, democràtics i sostenibles, que generin ocupació i 
riquesa, sempre en clau cooperativista i d’economia social i 
solidària, ja que aquesta és la manera en què estem conven-
çudes que es repartirà més i millor la riquesa creada.

Des de Coop57 volem contribuir a empoderar el teixit de 
base, on participem i d’on sorgim, per pensar i construir la 
societat on volem viure. I aquest repte tan ambiciós només 
es podrà fer amb la implicació de tota la nostra base social. 
Aquest ha de ser el punt de partida per arribar a una nova 
trobada de tots els socis i sòcies de Coop57, la primavera 
de 2015. La reunió serà un punt d’inflexió per tal de posar 
en comú la reflexió i el treball que puguem començar a fer 
des d’ara mateix per definir les estratègies que serveixin per 
construir altres opcions i altres models que permetin, a la 
majoria, viure de manera digna.
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Pla de treball 2014: ganes de construir
1  Intermediació financera: 

mantenir i reforçar els serveis 
financers

El primer d’aquests eixos és mantenir i reforçar els serveis 
financers de Coop57 per donar resposta a les necessitats fi-
nanceres de les entitats sòcies en un context general de re-
cessió econòmica i de restriccions financeres. Aquesta con-
tinuarà sent l’activitat central i més important de Coop57. 

Es treballarà activament la interlocució amb les entitats 
d’economia social i solidària per poder detectar, entendre 
i atendre les seves necessitats financeres i anar ampliant 
la xarxa de persones i entitats que conformen Coop57.

Es posaran esforços a promoure tot tipus de préstecs, 
tant els de posada en marxa de nous projectes, com els 
d’inversió, els de tresoreria i les bestretes de subvencions, 
convenis i factures, així com l’anàlisi, en casos concrets, 

de la possibilitat d’entrar a participar en el capital de determi-
nades entitats sòcies. En aquest sentit, un dels punts específics 
del pla de treball aprovat ja, en assemblea general, fou la re-
baixa de la remuneració a les aportacions dels socis i sòcies 

col·laboradors de l’1,80% a l’1,65%. L’objectiu d’aquesta 
rebaixa de la remuneració no és cap altre que poder dis-
minuir els costos financers de les entitats sòcies abaratint 
el cost dels préstecs.

També es continuarà potenciant durant el 2014, tal com 
ja s’ha fet el 2013, el desenvolupament de sinergies amb 
altres entitats per compartir riscos i poder, així, multipli-
car els serveis financers de la cooperativa sense augmen-
tar el risc assumit.

2  Desenvolupament de 
l’economia social i solidària a 
escala local

Aquest segon eix del pla de treball és el pas endavant que vol 
fer Coop57 de cara al futur. Més enllà de respondre a les de-
mandes de finançament de les entitats sòcies es tracta de fer 

un pas més i dotar-se d’una actitud proactiva per construir 
projectes econòmics que desenvolupin l’economia a escala 
local. I, evidentment, si Coop57 hi ha de tenir un paper és per-
què aquests projectes es tenyeixin dels principis de l’economia 
social i solidària, busquin aprofundir en models col·lectius de 
democràcia econòmica, siguin respectuosos amb les persones, 
el medi ambient i els territoris i siguin, alhora, projectes via-
bles i rendibles econòmicament que creïn llocs de treball i 
dinamitzin les economies locals, i generin una riquesa que 
romangui als municipis i que es reparteixi de manera equita-
tiva entre els actors implicats.

Es tracta de la confluència de tres actors. El teixit social i as-
sociatiu com a motor i inspirador d’aquests projectes des d’on 
s’ha d’originar tot, Coop57 com a eina financera que posi a 
l’abast d’aquest teixit social els recursos econòmics necessa-
ris per fer-los cristal·litzar i l’administració local com a ge-
neradora d’un ecosistema favorable del procés i que permeti 
acompanyar aquest model de desenvolupament socioeconò-
mic des dels municipis.

La lògica de la transformació social ens fa pensar que el can-
vi més profund en el model econòmic el podrem fer des de 
l’economia local i de la força de les persones associades en 
col·lectius que treballin per teixir complicitats i actuïn des de 
la solidaritat i pel bé de la comunitat.

3  Solvència: reforç dels fons 
propis de Coop57
La solvència és un altre aspecte que es treballarà amb especial 
significació durant el 2014. La situació actual de Coop57 és 
bona i no hi ha urgències en aquest sentit. Però per poder 
portar a terme tot el que s’ha plantejat en els dos primers 
eixos i augmentar la nostra incidència en l’economia social i 
solidària, hem de poder fer un salt en aquest aspecte, ja que 
d’aquesta manera es podrà augmentar l’activitat creditícia de 
la cooperativa sense fer-ne minvar la solvència. Es tenen els 
recursos per donar més crèdit, però s’ha de poder fer des d’una 
posició consistent i sòlida. Per tant, es proposa una mesura 
per reforçar els fons propis de Coop57 i estructurar aquest 
creixement amb fortalesa des del punt de vista econòmic.
 
Els fons propis, juntament amb les provisions (és a dir, els 
diners que es reserven per atendre possibles morositats), són 

Comença un nou any i, amb ell, nous reptes per a l’economia social i 
solidària, les finances ètiques i Coop57. Cada any es visualitzen nous 
horitzons i s’obren noves capses, es plantegen noves dificultats i s’as-
soleixen nous èxits. Tenim molta feina per fer. Continuar fent millor tot 
allò que ja fem bé i anar obrint portes per aportar més solucions a la 
construcció col·lectiva d’una eina financera com Coop57. I tot plegat per 
aportar el nostre granet de sorra a la transformació social de la nostra 
economia i la nostra societat. Treballar per fer front a nous reptes que 
permanentment es van succeint. Reptes ambiciosos i complexos, però 
apassionants. Des d’aquesta il·lusió es planteja el pla de treball de 2014, 
concretant accions i estratègies per enfortir i millorar la cooperativa. El 
pla de treball del 2014 de Coop57 s’articula en cinc eixos principals que 
ara es detallen.

Mantenir i reforçar els 
serveis financers de 

Coop57 per donar 
resposta a les 

necessitats financeres 
de les entitats sòcies

Fer d’aquest projecte 
col·lectiu, propietat de 

totes les persones i 
entitats que en són 

sòcies, una eina útil 
per a la societat

reflexió
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els que ens han de permetre absorbir possibles impagaments 
de préstecs. Fins ara no s’han hagut d’utilitzar mai els fons 
propis per aquest motiu, ja que amb les provisions que any 
rere any s’han anat dotant, ha estat suficient.

La proposta que es debatrà i votarà aquest any és considerar 
com a fons propis les aportacions obligatòries de les persones 
sòcies col·laboradores (300 € per persona). Els motius són, bà-
sicament, tres. El primer motiu és reforçar la implicació amb 
la cooperativa dels socis i sòcies col·laboradors. El segon mo-
tiu i element central de la proposta és el reforç en sí dels fons 
propis, ja que si s’aprovés aquesta mesura es doblarien de cop 
els fons propis de Coop57. I el tercer motiu és la sostenibilitat 
de la mesura. Aquesta mesura no té un caràcter conjuntural, 
sinó estructural, i més enllà de l’impacte immediat, permetria 
un ritme d’increment dels fons propis proporcional al creixe-
ment de la cooperativa.

4  Creixement descentralitzat 
i en xarxa de Coop57

El creixement descentralitzat i en xarxa de Coop57 és una ca-
racterística intrínseca al model organitzatiu i de creixement 
de Coop57, i en aquest 2014 es continuaran posant esforços 
per seguir aprofundint i millorant. Se seguirà treballant en 
xarxa entre les cinc seccions territorials de Coop57 i s’impul-
sarà el treball dels grups promotors a Astúries, Euskal Herria 
i País Valencià.

També es continuarà treballant amb la idea del creixement 
cap a baix impulsant els grups promotors locals (dins de cada 
secció territorial), fent un èmfasi especial a definir i orientar 
bé cap a on i amb quins recursos s’han de dirigir els esforços 
d’aquests grups territorials.

També s’iniciaran diferents debats i anàlisis sobre la possibi-
litat de la creació de grups sectorials dins les seccions territo-
rials, la millora dels mecanismes descentralitzats de presa de 
decisions, l’estudi de la internacionalització o no de Coop57 
i, tot plegat, per començar un treball de reflexió organitzativa 
que desembocarà, a la primavera de 2015, en la celebració, a 
Aragó, d’una trobada de socis i sòcies de totes les seccions ter-
ritorials, com que la que va tenir lloc a Barcelona l’any 2011.

Els valors de la proximitat i la confiança, des d’on s’estruc-
turen moltes de les dinàmiques de Coop57, són els conceptes 
que han de guiar aquestes reflexions i la manera d’organit-
zar-se de l’entitat i, per tant, continuar desenvolupant-la des 
de baix i des del treball en xarxa.

5  Intercooperació: economia 
solidària i sistema de finances 
ètiques

El treball en xarxa de Coop57 no tan sols es treballa cap en-
dins, sinó també cap enfora, amb la voluntat d’estar enxarxa-
des amb totes les organitzacions que treballin pels mateixos 
objectius que Coop57. Aquest treball en xarxa s’aglutina en 
dos grans blocs: potenciació de l’economia social i solidària i 
construcció del sistema de finances ètiques. En el primer bloc, 

es vol continuar participant de les xarxes d’economia solidària 
que decideixi cada secció territorial (XES, REAS, etc.), potenci-
ar la construcció del Mercat Social participant en l’Associació 
Mercado Social, el portal Konsumo Responsable i en la coo-
perativa MESCoop d’Aragó i participar en entitats federatives 
del moviment cooperatiu, com la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Serveis 
o la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris. En 

el segon bloc es treballarà per promoure la Taula del Sis-
tema de Finances Ètiques en el si de REAS i continuar amb 
la participació del projecte Banca Popolare Etica-FIARE 
com a entitats de finances ètiques complementàries. En 
el marc assegurador, treballar l’ampliació del conveni de 
col·laboració amb Arç-CAES per promoure les asseguran-
ces ètiques. També, aprofundir amb la col·laboració amb 
Oinarri per compartir riscos conjuntament en el finança-
ment d’entitats sòcies, la participació en xarxes catalanes 
com la Xarxa Financoop per establir sinergies amb les 
entitats de finances cooperatives i la participació a FETS 
(Finançament Ètic i Solidari) per la difusió, divulgació i 
promoció de les finances ètiques a Catalunya.

+  ...i més

A més a més de tots aquests eixos que engloben les grans línies 
de treball de Coop57 per al 2014, es duran a terme altres tas-
ques, també importants, per anar millorant el funcionament 
de Coop57. En primer lloc, la posada en funcionament de la 
nova web de la cooperativa com una nova eina per millorar 
la comunicació i arribar a noves persones i entitats, ordenar 
i ampliar la informació que hi figurarà, visualitzar millor la 
tasca que estem duent a terme i fer arribar millor les diferents 
notícies i comunicacions rellevants que tinguin lloc a Coop57.
Des del punt de vista més operatiu i de funcionament intern 
es continuaran destinant recursos per tal de millorar els pro-
cessos de treball intern de Coop57, es faran les inversions ne-
cessàries en tecnologia per millorar els sistemes de gestió 
i es reforçaran les secretaries tècniques de les seccions 
territorials segons l’activitat i les perspectives de crei-
xement. Per últim, també es treballarà per acabar tots 
els tràmits administratius per fer operativa la Fundació 
Coop57, elaborar un pla de treball i posar en marxa 
aquesta nova eina amb l’objectiu de reforçar l’econo-
mia social i solidària.

En definitiva, un any ple de reptes, esforços i 
millores per continuar enfortint Coop57 i 
fer d’aquest projecte col·lectiu, propietat 
de totes les persones i entitats que en 
són sòcies, una eina útil per a la so-
cietat i que ajudi a caminar cap a la 
transformació social i econòmica del 
nostre entorn.

La lògica de la 
transformació social 
ens fa pensar que el 
canvi més profund en 
el model econòmic el 
podrem fer des de 
l’economia local

reflexió



254 abril 2014

seccions

socis

economia 
solidària

préstecs

xifres

reflexió

butlletí
informatiu

Reciprocitat en el risc
Com a conseqüència de l’actual situació econòmica, moltes 
empreses i entitats, viables des d’un punt de vista econòmic, 
troben grans dificultats de finançament, fet que impedeix que 
es puguin desenvolupar adequadament. Per tal de donar res-
posta a les seves entitats sòcies, Coop57 va arribar, el mes de 
juliol passat, a un acord de col·laboració amb Oinarri, Socie-
tat de Garantia Recíproca, per tal de poder compartir riscos 
d’algunes operacions finançades. Fins ara només s’hi podien 
acollir cooperatives de treball federades de Catalunya i a partir 
d’aquest acord es fa extensible a totes les entitats sòcies de 
Coop57 de totes les seccions territorials. La formalització de 

l’acord representa una aportació de 60.000 euros al capital 
social d’Oinarri i un fons pignorat de 250.000 euros per a la 
cobertura del risc. Aquest acord permetrà que Coop57 pugui 
augmentar el volum de préstecs sense un increment en l’as-
sumpció de riscos financers i alhora facilitarà l’accés al finan-
çament de les entitats sòcies, ja que aquestes veuran reforça-

des les garanties a aportar. Adad l’Encant, empresa d’inserció 
social i laboral de persones amb problemes d’exclusió social 
que treballa en la gestió sostenible del residu tèxtil, ha estat 
una de les primeres entitats beneficiàries d’aquest acord.
www.oinarri.es

Primers préstecs a Euskal Herria
El grup promotor d’Euskal Herria comença a funcionar amb 
força i de mica en mica es va conformant l’embrió d’una 
futura secció territorial de Coop57. La comissió social per 
avaluar les entitats que volen ser sòcies ja està operativa. A 
finals de 2013, el grup promotor d’Euskal Herria disposava 
de quatre entitats sòcies de serveis i quinze persones sòcies 
col·laboradores. Durant aquest segon semestre s’han concedit 
els primers préstecs. Concretament, dos préstecs a les entitats 
KIS, Kooperativa de Iniciativa Social de Assistència Personal; i 
Elkar Sarea Elikadura Subiranotasunerako Kontsumo Solida-
rio Elkartea per a la posada en marxa d’aquests dos projectes. 
Per al 2014 ja s’estan coneixent noves entitats i valorant la 
concessió de nous préstecs.

Amb les entitats, estabilitat i 
compromís
Durant el 2013 s’ha començat a posar en pràctica un nou ti-
pus de finançament. En aquest cas es tracta de l’entrada en 
capital social a entitats sòcies. És una tipologia concreta pen-
sada per a les entitats que necessiten un finançament estable a 
mig i llarg termini i que no estigui sotmès a retorns de capital 
immediat. Amb aquesta mesura s’ajudaria a cobrir una de les 
necessitats d’algunes entitats sòcies de disposar de més capital 
estable.

Es planteja per entitats amb qui ja s’ha pogut traçar un re-
corregut i una forta confiança i que compleixin un seguit de 
criteris. L’entitat ha de portar un mínim de tres anys a Coop57 
i l’import, per un màxim de 150.000 euros, ha de servir per 
ajudar a l’expansió o consolidació de l’entitat i mai per refi-
nançar deutes. Pel conjunt d’operacions d’entrada de capital 
que faci Coop57 no es podrà superar el 5% del total d’aportaci-
ons d’estalvi disponibles per a la concessió de préstecs.

El primer cop que s’ha concedit aquesta tipologia de finança-
ment és a la cooperativa l’Olivera, una entitat fortament vin-
culada a Coop57. En aquest primer cas s’ha fet una aportació 
de 100.000 euros al capital social de la cooperativa.
www.olivera.org 

La comissió de gènere de 
Catalunya continua avançant
Fa un any es va crear a Catalunya la comissió de gènere. Un 
grup de dones de la secció volien analitzar quina era la reali-
tat en relació amb les qüestions de gènere i si a les estructures 
de Coop57 es reproduïen les desigualtats i els estereotips tan 
presents a l’empresa convencional. Un pas fet per la comissió 
fou consensuar amb la comissió social de Catalunya incorpo-
rar al qüestionari social algunes preguntes per obtenir infor-
mació sobre l’actitud de l’organització vers les dones i vers 
l’equitat de gènere.

La comissió és oberta a totes les sòcies que hi vulguin par-
ticipar i es vol implicar, també, a enriquir els debats que es 
treballaran a la Trobada de socis i sòcies del 2015.

Debat de fons a Coop57

Durant aquest segon semestre de 2013 s’ha dut a terme un de-
bat intens i important sobre la modificació i conseqüent reforç 
de la composició dels fons propis de Coop57. 

Tal i com hem explicat en l’article de reflexió d’aquest butlletí, 
el motiu per proposar el reforç dels fons propis és poder créi-
xer en la concessió de préstecs sense que això faci minvar la 
solvència de Coop57.

El debat, encara per resoldre, es va traslladar a totes les 
seccions territorials de Coop57, fent-ne un tema transver-
sal i de tota la cooperativa. En general la proposta es veu 
amb bons ulls i es va considerar lògica i necessària a totes 
les seccions, amb matisos i diferències puntuals. El que sí 
es va creure necessari era donar més temps per interio-
ritzar, entendre i debatre la proposta ja que apart de al 

[BREUS]
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els socis i sòcies de la resta de seccions. 

En la reunió de Consell Rector celebrada a finals del mes de 
novembre de 2013, on es van compartir els diferents punts de 
vista de totes les seccions territorials, es va acabar concloent 
que la proposta de reforç de fons propis no respon  a una ur-
gència immediata, sinó que consisteix en posar les bases per-
què Coop57 pugui seguir desenvolupant en el futur la seva raó 
de ser: concedir finançament a les entitats d’economia social i 
solidària garantint, a la vegada, els diners de les persones sò-
cies col·laboradores.

oli en un llum!
Intercooperació entre territoris 
i seccions de Coop57

Aquest projecte d’intercooperació agermana 
una cooperativa madrilenya de comercialitza-
ció justa, Espanica, i una associació de produc-
tors andalusos d’oli d’oliva, Huertoliva.

Davant la situació a Andalusia, on els petits productors gaire-
bé no poden cobrir els costos de producció, ja que la compra 
de l’oliva la fan uns pocs compradors que poden exercir un 
poder gairebé total sobre el preu del producte, es va iniciar el 
projecte Huertoliva amb l’objectiu de desenvolupar un molí 
d’oli que fos capaç d’aglutinar la producció dels petits produc-
tors i de pagar-los un preu just al mateix temps que generés 
ocupació digna i s’obtingués un producte d’alta qualitat.

Per al desenvolupament i l’estabilitat del projecte, així com per 
coherència, es van voler establir relacions comercials amb for-
mes de distribució no convencionals (distribuïdores alternatives, 
grups de consum, mercats socials, etc.) i aquí és on s’inicia, a la 
campanya 2012-2013, la relació amb Espanica per comercialitzar 
aquest oli produït pels associats de Huertoliva. Arran de l’èxit de la 
primera campanya, enguany s’ha decidit augmentar la quantitat 
comercialitzada consolidant una aliança entre la Xarxa de Con-
sumidors d’Espanica i els productors de Huertoliva. Es tracta que 
Espanica posi al servei de Huertoliva la seva xarxa de comercialit-
zació en l’àmbit de l’economia social i solidària. Huertoliva, al seu 
torn, compra als petits productors locals d’oliva a un preu digne 
i en unes condicions de pagament favorables. És per aconseguir 
això últim per al qual es requereix la participació de la nostra 
eina financera: Coop57.

Nous acords per al 
desenvolupament local
Durant aquest segon semestre de 2013 s’han mantingut di-
ferents contactes a nivell d’acció local i municipal que han 
acabat cristal·litzant amb alguns acord concrets a Catalunya.
D’una banda, a principis del mes de desembre de 2013 es va 
signar un conveni de col·laboració entre Coop57 i l’ajunta-
ment de Molins de Rei per tal de potenciar l’economia social i 
solidària i el cooperativisme al municipi. Concretament, els 
acords giren entorn d’informar i assessorar sobre la creació de 
cooperatives per part del Servei de Creació d’Empreses de 
l’ajuntament i la creació d’un punt d’informació de Coop57. 
Per la seva part, Coop57 es compromet a estudiar la viabilitat 
dels projectes d’economia social que sol·licitin accedir als ser-
veis financers de Coop57.

D’una altra banda, s’ha cons-
tituït el Fons Social Borrassa 
del Montserratí. Es tracta de la 

creació d’un fons social vinculat a Coop57 per impulsar l’eco-
nomia social i solidària i donar suport als moviments socials 
al territori del Baix Llobregat Nord.

El Fons Social Borrassa, creat per iniciativa del col·lectiu de 
joves Revolució Verda, pretén destinar els seus recursos a fo-
mentar la creació d’empreses socials, solidàries i sostenibles 
avalant, amb recursos propis, part d’un préstec concedit per 
Coop57 i fer aportacions a projectes socials, polítics i culturals 
d’interès general d’entitats, col·lectius i moviments socials. 
http://borrassa.wordpress.com

És un fons social similar al Fons Social Germinem creat l’abril 
de 2012 a Reus.

El Fons Social Germinem, durant el 2013, va decidir donar 
1.000 euros de suport al projecte Bicicleta Solidària de Bici-
camp. Aquest projecte vol aconseguir la normalització de l’ús 
de la bicicleta com a mitjà de transport i afavorir la mobilitat 
sostenible i el benestar de la població recuperant i reciclant 
bicicletes abandonades i en desús. Els beneficis es destinen, 
íntegrament, a aconseguir aliments de primera necessitat. La 
dotació econòmica servirà per cobrir les despeses del taller de 
reparació de bicicletes.

FONS SOCIAL 
DEL MONTSERRATÍ
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CooP57-CATALUNYA

CooP57-ANDALUSIA

La secció de Catalunya de Coop57 va tancar el 2013 amb 385 
entitats sòcies de serveis i 1.579 sòcies col·laboradores.

Durant aquest segon semestre s’han concedit un total de 68 
préstecs a diferents entitats i cooperatives de la secció per va-
lor de més de 2,3 milions d’euros.

A finals d’octubre, Coop57 va participar activament en la IIa 
Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya, tal com s’ex-
plica amb més detall a la secció d’aquest butlletí «El racó de 
l’Economia Social i Solidària».

En el marc del debat sobre la proposta de reforç dels fons pro-
pis de Coop57 es va posar en pràctica, per primera vegada, la 
celebració de trobades descentralitzades de socis i sòcies pro-
gramant reunions a Barcelona, Sabadell, Girona i Reus. Els 

La secció d’Andalusia de Coop57 va tancar el 2013 amb 44 
entitats sòcies de serveis i 176 sòcies col·laboradores.

Pel que fa als préstecs, s’han aprovat quatre noves operacions, 
tres de les quals són préstecs d’inversió i una quarta és l’avan-
çament d’una subvenció.

Entre les moltes activitats que s’han dut a terme a Coop57 An-
dalusia durant aquest segon semestre cal destacar el treball en 
xarxa i descentralitzat que s’ha pogut articular durant aquests 
darrers sis mesos.

S’han gestat grups o perso-
nes responsables de Coop57 
a Còrdova, Granada, Cadis i 
Màlaga, a més a més del nucli 
sevillà. En les dues primeres, 
els «mercaos sociales» (La 
Tejedora, a Còrdova, i Ágora, 
a Granada) s’han convertit 
en punts d’informació i difu-
sió de Coop57. Per tant, s’ha 

avançat molt en el creixement i l’organització descentralitza-
da i en xarxa de Coop57 Andalusia. En aquest sentit, és molt 
rellevant la presència en el Consell de Secció de persones i 
entitats dels diversos territoris d’Andalusia, així com els pri-
mers passos per a la creació de grups promotors a escala local.

Els actes de difusió han estat molt nombrosos i gairebé per 
totes les províncies. És remarcable que, a l’agost, es va tenir 
la primera presentació de Coop57 a Almeria. Altres territoris 
com Huelva també han estat visitats i ja hi ha entitats sòcies 
d’aquesta província.

També s’ha impulsat la creació d’un primer grup de perso-
nes que duen a terme tasques d’assessorament i seguiment de 
projectes d’economia social i d’entitats sòcies. D’altra banda, 
la comissió social ha perfilat completament el qüestionari i 
el protocol d’actuació en el tema dels autònoms. El treball 
d’aquesta comissió està molt consolidat i el termini d’espera 
de les entitats que sol·liciten l’entrada s’ha reduït considera-
blement i, per tant, sense minvar en l’exigència dels criteris 
d’admissió, s’està aconseguint una millor agilitat en els pro-
cessos propis de Coop57.

CooP57-ARAGÓ
La secció d’Aragó de Coop57 va tancar el 2013 amb 42 entitats 
sòcies i 402 sòcies col·laboradores.

En el vessant econòmic, la secció ha concedit set préstecs en 
els darrers sis mesos, tant préstecs d’inversió com de finança-
ment de circulant i d’avançaments de subvencions.

Un d’aquests préstecs ha estat concedit a TINSER, SLU, entitat 
de nova incorporació a Coop57 Aragó aquest darrer semestre. 
TINSER és una empresa d’inserció que basa la seva activitat 
en la prestació de serveis de neteja professional i la realitza-
ció d’itineraris d’inserció laboral a persones en risc d’exclusió 
social, especialment dones. Aquesta entitat, juntament amb 
TIEBEL i el Grup La Veloz, està desenvolupant a Saragossa 
un nou projecte anomenat Aropa2 de recollida, reutilització i 
reciclatge de roba, i d’aquesta manera genera ocupació d’in-
serció i cura mediambiental.

Alhora, TINSER, SLU és una empresa d’inserció que neix de 
la societat cooperativa TIEBEL, entitat fundadora de Coop57 
Aragó i que, en aquest segon semestre, ha celebrat l’efemèride 
del seu vintè aniversari; aprofitem l’avinentesa per felicitar-la.

D’altra banda, s’han fet tres trobades de socis i sòcies col-
laboradors a diferents locals i seus d’entitats sòcies per millo-
rar la visibilitat d’aquestes entitats i per anar augmentant el 
coneixement que les sòcies i els socis tenen del funcionament 
de Coop57. Entre els temes tractats, s’ha parlat de productes 

d’estalvi i préstec, així com les tasques desenvolupades per la 
comissió social i la comissió tècnica i els criteris que utilitzen 
en les seves valoracions.

A més a més, el passat mes de novembre, tal com s’explica 
amb més detall a la secció «El racó de l’Economia Social i 
Solidària», es va constituir la cooperativa MesCoop Aragó per 
al desenvolupament del Mercat Social d’Aragó, de la qual 
Coop57 Aragó n’és sòcia promotora.

44 entitats sòcies de serveis
176 persones sòcies col·laboradores

42 entitats sòcies de serveis
402 persones sòcies col·laboradores

385 entitats sòcies de serveis
1.579 persones sòcies col·laboradores
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CooP57-GALIZA
La secció de Galícia de Coop57 va tancar el 2013 amb 29 enti-
tats sòcies i 130 sòcies col·laboradores.

En aquest segon semestre s’han aprovat dues operacions de 
préstec. Una d’elles, a la Federación de Cooperativas Sinerxia, 
va ser un préstec a 12 mesos amb sis de carència, per finan-
çar les despeses normals de funcionament i d’activitats, i la 
segona, a la cooperativa de treball Melandrainas Creativa, va 
ser un préstec a set anys per a la inversió de posada en marxa 
de l’entitat.

En aquest període s’han fet diverses reunions del Consell de 
Secció en les quals s’han abordat els afers habituals d’aquest 
òrgan social i alguna de les propostes incloses en l’ordre del 
dia de la reunió del Consell Rector del 29 de novembre. Un 
d’aquests temes fou el debat sobre la proposta de reforç dels 
fons propis de Coop57. Es va crear una comissió específica per 
treballar aquest tema en què es va constatar la necessitat de 
madurar més el debat per, després, debatre-ho a l’Assemblea 
de Secció. En aquest sentit s’acordà elaborar un document que 
pugui explicar amb detall la proposta amb exemples pràctics i 
també s’acordà celebrar una assemblea de secció extraordinà-
ria dedicada monogràficament a aquest punt.

Durant aquest segon semestre s’han fet deu actes de difusió de 
Coop57. Aquests actes han estat organitzats i sol·licitats per la 
cooperativa de treball Feitoria Verd, per l’associació Amarante 
Setem, pels ajuntaments de Curtis, Sobrado dos Monxes i Ma-
rín, per la Mancomunide Intermunicipal de Vigo, per la Unión 
de Cooperativas do Mar de Galícia (Ugacomar), per la Unión 
de Cooperativas do Ensino de Traballo Asociado de Galicia 
(Ucetag) i per la Federación de Cooperativas Sinerxia. Aquesta 
difusió s’emmarca en xerrades, jornades i tallers divulgatius 
i formatius sobre l’economia solidària, el cooperativisme i les 
finances ètiques.

CooP57-MADRID
Coop57-Madrid ha tancat el 2013 amb un total de 57 entitats 
sòcies de serveis i 362 sòcies col·laboradores.

En aquest segon semestre de 2013 s’han concedit quatre nous 
préstecs (tres préstecs d’inversió i un conveni de finançament 
de circulant).

S’ha continuat amb l’activitat de difusió de Coop57-Ma-
drid, amb la participació en dotze esdeveniments, sobretot 
jornades i fires. Podem destacar la I Fira d’Economia Soli-
dària de San Fernando, el Congrés d’Economia Conscient 
o la Trobada sobre Banca Ètica i Economia Social a Batán. 
Així mateix, es va fer una entrevista per TV San Fernando 

i dues entrevistes de ràdio, una d’elles en una ràdio local i 
una altra a Radio3.

Un altre fet destacat del segon semestre de 2013 va ser la rea-
lització d’una enquesta a les persones sòcies col·laboradores 
de la secció de Madrid, amb una participació de 80 persones. 
La participació va comptar amb una majoria de persones sòci-
es amb més d’un any d’antiguitat en què expressaven un grau 
alt de satisfacció amb Coop57 en matèria d’accessos, informa-
ció rebuda i transparència dels nostres processos. La remune-
ració a les aportacions dels socis i sòcies col·laboradores fou 
un altre punt consultat a l’enquesta, i la majoria es va mostrar 
d’acord a reduir la remuneració percebuda.

Una altra consulta de l’enquesta era una proposta per va-
lorar la possible creació d’un grup de persones sòcies col-
laboradores que volguessin ser avaladores de nous projectes 
beneficiaris de préstecs de Coop57. Les persones que volgues-
sin formar part d’aquest grup podrien així avalar directament 
projectes del seu interès, i per a això tindrien una informació 
molt precisa i un coneixement exhaustiu previ del projecte. En 
els resultats d’aquesta proposta, la majoria veuria bé articular 
aquesta opció per a les persones sòcies col·laboradores que 
ho desitgessin.

29 entitats sòcies de serveis
130 persones sòcies col·laboradores

57 entitats sòcies de serveis
362 persones sòcies col·laboradores

socis assistents van valorar molt positivament l’esforç de des-
centralitzar i d’acostar-se al territori per debatre amb profun-
ditat i tranquil·litat aquest tema. Des de la secció es vol seguir 
desenvolupant aquest model descentralitzat, ja que d’aquesta 
manera es fomenta i s’aprofundeix el caràcter participatiu i 
democràtic de Coop57.

Altres acords i accions destacades de Coop57 Catalunya du-
rant aquest segon semestre, explicades en l’apartat de breus, 
són la firma d’un conveni amb l’ajuntament de Molins de Rei 
i la creació del Fons Social Borrassa del Montserratí, tots dos 
acords amb l’objectiu de desenvolupar, a escala local, projec-
tes d’economia social i solidària.

També es va dur a terme una formació dirigida als socis i sò-
cies de Coop57 del Baix Llobregat per donar eines als socis 
d’aquest territori perquè mitjançant el seu grup local puguin 
difondre més i millor el Coop57 per la seva comarca.

Des d’aquest mateix punt de vista de la difusió, la secció ha 
continuat acudint a totes les xerrades sol·licitades per donar 
a conèixer Coop57 arreu del territori. Durant aquest segon se-
mestre s’han celebrat un total de 22 actes i xerrades per aten-
dre les peticions de moviments socials, ateneus, associacions, 
universitats i ajuntaments, entre altres.

seccions
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Assem
blea

Ja pots fer el balanç 
social, ensenya el cor!
Des del 3 de març i fins a l’1 de juny, comença la cam-
panya de Balanç Social 2013 de la Xarxa d’Economia 
Solidària, un instrument clau per donar visibilitat i 
credibilitat a l’efervescent sector de l’economia social 
i solidària. El Balanç Social és una eina que comple-
menta el balanç econòmic de les memòries anuals i 
que ajuda a trencar la mirada únicament econòmi-
ca que donem als balanços de les nostres empreses i 
projectes. www.ensenyaelcor.org

 MES cooperativisme, 
MES mercat social a l’Aragó

El passat 11 de desembre es va presentar pública-
ment MESCoop Aragó (Serveis per al Mercat So-
cial), cooperativa creada per gestionar el mercat 

social d’Aragó. MESCoop Aragó es va constituir el passat 27 de 
novembre conformada per 27 entitats de l’economia social i 
solidària d’Aragó i amb un paper destacat de Coop57-Aragó en 
tot aquest procés. L’objectiu d’aquesta cooperativa, impulsada 
per REAS Aragó, és articular la construcció del mercat social 
a Aragó. MESCoop Aragó és una cooperativa que funcionarà 
com una xarxa de producció, distribució i consum de béns 
i serveis amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris. 
Aquest projecte s’integra en el portal Konsumo Responsable 
i en la construcció de mercat social a escala estatal amb la 
futura constitució d’una associació que aglutini tots els mer-
cats socials.

 IIa Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya
Els passats 26 i 27 d’octubre es va celebrar al barri de Sant 
Andreu de Barcelona la IIa Fira d’Economia Solidària de Ca-
talunya (FESC) impulsada per la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES). La FESC té l’objectiu de fer visible l’embrió d’una nova 
economia i demostrar que, cada vegada més, podem satisfer 
les nostres necessitats sense sortir de l’economia social i soli-
dària. Una economia que posa la persona al centre i funciona 
sota lògiques democràtiques, equitatives, solidàries i respectu-
oses amb les persones, el medi ambient i els territoris. La fira 
promou, també, l’articulació i el coneixement mutu de les em-
preses i les entitats productores i de les persones consumido-
res per avançar en la construcció de l’anomenat mercat social.

Les dades que ens aboca aquesta segona edició de la FESC 
són rotundes i demostren l’interès creixent per la construcció 
d’una nova economia: 184 empreses i entitats inscrites, 124 
conferenciants i talleristes en més de 70 actes i 12.000 perso-
nes assistents. El valor més gran d’aquesta fira, però, és que 
és un espai totalment autogestionat per persones i entitats de 
l’economia social i solidària de Catalunya, on centenars de 
persones, de manera voluntària, participen en l’organització, 
la definició de continguts i el bon funcionament de la fira. 
Una demostració de dinamisme i organització des de baix per 
muntar un esdeveniment d’aquesta magnitud.
www.firaesc.org

 La construcció del 
sistema de finances 
ètiques
En el procés de construcció del sistema de finances ètiques, 
Coop57 està treballant en diferents àmbits i en diferents direc-
cions. Darrerament s’han concretat dos aspectes més.

Conveni CAES - Coop57
S’ha signat un conveni entre CAES (Coope-
ració per a l’Assegurança Ètica i Solidària) 
i Coop7. CAES és un projecte basat en la 

col·laboració entre les corredories d’assegurances Arç i Seryes. 
El món assegurador normalment queda oblidat de l’àmbit 
financer, però té una importància cabdal, ja que mou xifres 
astronòmiques i, per tant, és molt important poder incorporar 
criteris i valors de transparència i responsabilitat social en la 
gestió d’aquest capital. Aquest conveni pretén enfortir la cons-
trucció de mercat social oferint pòlisses de crèdit que incorpo-
ren criteris ètics i solidaris amb condicions competitives a les 
empreses, entitats i persones sòcies de Coop57.
www.caes.coop

Taula del Sistema de Finances Ètiques

En el marc de les entitats de finances ètiques vinculades a 
REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria), 
s’està treballant per un acord en la construcció de la taula 
del sistema de finances ètiques. L’objectiu d’aquest acord és 
articular un espai de trobada entre les entitats de finances i de 
l’assegurança ètica i solidària que aposten, des de la seva acti-
vitat, per promoure el desenvolupament de l’economia solidà-
ria i del mercat social. Inicialment conformen aquesta taula 
CAES (Seryes i Arç Cooperativa), Fiare-BpE, les associacions 
d’Oikocredit de l’estat espanyol (Catalunya, Euskadi, Anda-
lusia) i Coop57, però s’hi podran anar incorporant totes les 
entitats operatives en l’àmbit de les finances i l’assegurança 
ètica i solidària que orientin la seva activitat des dels principis 
i pràctiques de l’economia solidària.

[El racó de l’economia 
social i solidària]

economia 
solidària
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Expliquem algunes de les particularitats 
de Coop57. Les característiques que 
ens fan diferents i que donen valor al 
nostre projecte. Un espai perquè tots 
els socis i sòcies anem coneixent millor 
la cooperativa.

Com es decideix la 
remuneració de l’estalvi 
i el cost del préstec?
L’estalvi que les persones i entitats aporten en con-
cepte de capital social a Coop57 obté uns drets eco-
nòmics en la mesura que aquestes aportacions estan 
subjectes a una remuneració anual. Per la seva part, 
els préstecs concedits porten associat un cost finan-
cer per a l’entitat que el sol·licita.

Com es calculen aquestes dues magnituds?
Com es fixa aquest percentatge?
Quins són els criteris que es tenen en compte?

En aquesta edició de pedaCOOPgia explicarem com 
funciona tot aquest procés.

En una entitat que fa intermediació financera com Coop57, 
el cost financer associat al préstec que les entitats han d’assu-
mir ha de ser necessàriament superior a la remuneració que 
s’ofereix per l’estalvi captat. Aquesta diferència ha de generar 
un marge financer que serveixi per assegurar la sostenibilitat 
i pervivència del projecte. Ha de servir per cobrir els costos 
de gestió, dotar provisions per eixugar possibles impagats i, 
alhora, poder alimentar les reserves per tal de reforçar els fons 
propis i, per tant, fer més sòlid el projecte de Coop57.

Amb aquesta primera premissa s’aborda la definició de les 
dues magnituds (estalvi i préstec) i per valorar-ho es té en 
compte l’objectiu essencial de Coop57. Quin és aquest objec-
tiu? La transformació social en positiu. Qui pot portar a terme 
aquesta tasca? Les empreses i entitats de l’economia solidària 
que, amb la seva activitat, generen impactes socials positius. 
Com pot contribuir Coop57 a ajudar aquestes entitats perquè 
puguin portar a terme aquesta tasca? Mitjançant la facilitació 
de recursos financers en forma de préstecs. Per tant, la mane-
ra en què Coop57 pot contribuir més a la transformació social 
és per mitjà del préstec, dotant de valor social l’estalvi recollit.
Conclusió: s’intentarà abaratir tant com es pugui el cost del 
préstec.

I això sense oblidar que l’estalvi és una eina imprescindible 
per poder portar a terme aquesta activitat. Així doncs, s’ha de 
valorar per recompensar la confiança dipositada i, alhora, per 
mantenir una certa actualització del poder adquisitiu de les 
aportacions d’estalvi que es facin.

En aquest equilibri, serà el Consell Rector qui farà la proposta 
de remuneració anual. Aquesta proposta serà la que el Con-
sell Rector entengui que s’adequa millor a les necessitats de 
Coop57 i que pot contribuir més a fer fort el projecte. I aquí 
també s’afegeix un ingredient democràtic a tot el procés, ja 
que el Consell Rector de Coop57 fa una proposta que es pre-
senta en assemblea per sotmetre-la a votació i serà potestat 
de tots els socis i sòcies de la cooperativa aprovar-la (o no).

A més a més, la votació per aprovar la remuneració dels socis 
i les sòcies col·laboradors és una bona oportunitat perquè les 
persones estalviadores puguin posar en pràctica la seva so-
lidaritat, ja que tota la remuneració que deixin de percebre 
anirà en benefici de les entitats sòcies, perquè disminuirà el 
cost dels préstecs i, per tant, contribuirà a la transformació 
social en positiu. És un pacte, en el millor dels sentits, entre 
les persones i les entitats sòcies de Coop57.

Per aterrar-ho a la realitat més propera, podem posar com a 
exemple l’any 2014, en què s’acaba d’aprovar que la remune-
ració dels socis i sòcies col·laboradors tingui un lleu descens, 
des de l’1,80% fins a l’1,65% anual, amb l’objectiu de rebaixar 
el cost dels préstecs per avançament de subvencions o endos-
sament de factures i els préstecs de finançament de circulant 
des del 7,25% al 6,90%.

El grau d’autogestió i la flexibilitat de què gaudeix Coop57 
permet actuar de la manera que més convingui al projecte 
i a les necessitats del moment, sense estar lligades a altres 
indicadors oficials que s’escapen del nostre control. També 
ens ofereix estabilitat ja que durant un any els preus no es 
toquen independentment de la fluctuació que tingui el mercat 
financer. No som una entitat financera regulada i, per tant, el 
que fem és autoregular-nos amb participació i democràcia.

La transformació social en positiu+

Abaratir el cost del préstec

Exercirla solidaritat

estalvi recollit
préstec a entitats

enfortir l’economia
solidària

COST
FINANCER

projecte Coop57

Entenent les particularitats de Coop57

Assem
blea

reflexió
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NoUS SoCIS I SòCIES 
CoL·LABoRADoRS

Catalunya [172]
 ❚ Rosa Ma Martinez i Josep Raventos
 ❚ Ma Dolors Selles i Cosme Guinau
 ❚ Estela Alvira i Xavier Cabrera
 ❚ Rosa Ma Sánchez Cobos
 ❚ Amaranta Fontcuberta García-

Cuenca
 ❚ Pilar Garcia i Roser Campi
 ❚ Ana Valdepérez Toledo
 ❚ Ma Isabel Matilla Mont
 ❚ Antonio Salamanca Luque
 ❚ Oriol Barba Suñol
 ❚ José Ma Agustí Perpiñà
 ❚ Verónica Chismol i Paula Arbos
 ❚ Verónica Chismol i Júlia Arbos
 ❚ Verònica Chismol Vaquer
 ❚ Mireia Ortega Duran
 ❚ Aleix Abella I Timoneda
 ❚ Miguel Arenas Gómez
 ❚ Elena Lemonche Rodríguez
 ❚ Xavi Cervera Buisan
 ❚ Joel Audí Poy
 ❚ Joan Monné i Maria Rius
 ❚ Eloi Badia Casas
 ❚ Montserrat Saburit i Francisco 

Fabrés
 ❚ Montserrat Saburit i Georgina Fabrés
 ❚ Fanny Abela
 ❚ Ada González Aparicio
 ❚ Marc Amigó i Ariadna Canals
 ❚ Edurne Espona i Joan Ruiz
 ❚ David Bravo Bordas
 ❚ Nuria Calzada Lombana
 ❚ Adela Suñer Ollé
 ❚ Gemma Capella Roca
 ❚ Alfonso Masó Guerri
 ❚ Calidoscoop, SCCL
 ❚ Albert Valls Rovira
 ❚ Carmen Portell Beltrán
 ❚ Ma Jesús Salguero Fonseca
 ❚ Josep Ma Martí Vallverdú
 ❚ Mònica Companyó Casanovas
 ❚ Daniel Mollà Calatayud
 ❚ Marc Martínez Ribot
 ❚ Jordi Ferre Virgili

 ❚ Jordi Vila Casas
 ❚ Raquel Jiménez Rodríguez
 ❚ Adrià Grau Marro
 ❚ Balbina Gelonch García
 ❚ Josep Ma Navarro i Genisa Prats
 ❚ Josep Maria Hosta Pascual
 ❚ Andrea Balletbò Roldán
 ❚ Compromís per Cerdanyola
 ❚ Ma Amparo Alemany Gómez
 ❚ Vladimir Olivella García
 ❚ Josep Arana i Ana Ma Forestello
 ❚ CArles Roca Font
 ❚ Oriol Fuster Cabrera
 ❚ Pau Rocas Alonso
 ❚ Gisela Gonzalo Subinas
 ❚ Nil Jaile Casademont
 ❚ Maria Delmas Ruiz
 ❚ Alícia Cecilia València Cerdà
 ❚ Sergi Onorato Esteve
 ❚ Pilar Nualart Esteve
 ❚ Miquel Angel Soriano Montagut
 ❚ Fructuòs Moncunill i Silvia Montero
 ❚ Alexandre López Cordero
 ❚ Meritxell Sánchez Amat
 ❚ Carles Mir i Serrador
 ❚ Francisco Villavicencio Goula
 ❚ Marta Compte Coll i Durga Compte 

Coll
 ❚ Maite Oró Piqueras
 ❚ Maribel Rodríguez Gracia
 ❚ Albert Grau Ruvireta
 ❚ Josep Prat Pérez
 ❚ Angelina Duran Mayoral
 ❚ Jordi Roca Martínez
 ❚ Pablo Peralta de Andrés
 ❚ Laura Moret Planas
 ❚ Felip Burgos Rincon
 ❚ Ariadna Serrats i CArbó
 ❚ Cristina Monteys JHomar
 ❚ Juan Folch Restoy
 ❚ Eduardo Blasco Langa
 ❚ M. Pilar Martín Aparicio
 ❚ Mariona Lladonosa i Pau Llop
 ❚ Enric Virgili Carbonell
 ❚ Anton Gurgues Balcells
 ❚ María Castaño Martín

 ❚ Josep Busuets Urpi
 ❚ David Martí Pino
 ❚ Francesc Xavier Gangolells
 ❚ Jordi Segarra i Mercè Trave
 ❚ Laura Queral Tolós
 ❚ Montserrat Casas Mas
 ❚ Sara Alonso Gutierrez
 ❚ Maria Vicenta Mota i Pol Gustems
 ❚ Maria Vicenta Mota Vallez
 ❚ Claudia Mestres Junque
 ❚ M. Carmen Muñoz Cervantes
 ❚ Daniel Escudero Oliver
 ❚ Alex Ramón Gómez Vera
 ❚ Juan Ma Camara Serrano
 ❚ Cristina Caba i Oscar Abellan
 ❚ Iñigo Castro
 ❚ Gerard Aguilera Fernandez
 ❚ Carlos Lafon Gómez
 ❚ Xavier Mauri Coll
 ❚ Artur Lluent Vallet
 ❚ Montserrat Pascual i Sala
 ❚ Milena Aguiló i Maria Casado
 ❚ Llunatzan Martinez Maranon 

Santamaria
 ❚ Gabriel J. Jover Mañas
 ❚ Joan Domingo i Caballol
 ❚ Robert Canyelles Sanz
 ❚ Marta Gelpi i David Martínez
 ❚ Pablo Azpilicueta Aguilar
 ❚ Rafael Homet Ventayol
 ❚ Marta Sagrera Rius
 ❚ Juan Manuel Valero Navazo
 ❚ Valerio Colado Calzón
 ❚ Cristina Simón i Pablo
 ❚ Ana Ma Palacios Vallespin
 ❚ Marina Vilaseca Puigpelat
 ❚ Ester Font Gómez
 ❚ Ekiñe Tobajas i Rocío Barbas (Can 

Vies)
 ❚ Beñat Zaldua Ariz
 ❚ Angel Campabadal Solé
 ❚ Pablo Aguado Dalo
 ❚ Aritz García Gómez
 ❚ Laia Snas i Ballart
 ❚ Jesús Gutiérrez Magallanes
 ❚ Rosa Cardus Juvé

 ❚ David Mateos Pascual
 ❚ Angels de la Vara Pérez
 ❚ Nati Cebrian Guajardo
 ❚ Xavier Baró Urbea
 ❚ Alejandro Rico Carro
 ❚ Juliana Romero Campos
 ❚ Montserrat Sanarau Roig
 ❚ Germà Godó Aubarell
 ❚ Ma del Carmen Fajardo Arcos
 ❚ Ismael MonfortTort
 ❚ Ma Angels Abad i Ricard Argelich
 ❚ Andrés Choque i Mylene Andrea 

Choque
 ❚ Andrés Choque Ciprián
 ❚ Alvar Cirre Iborra
 ❚ Robert Sabater Costa
 ❚ Susana Viladrichs Pons
 ❚ Guillermina Cañado i Ricard Argelich
 ❚ La Mata Jardiners-Capitalització 

Eusebio
 ❚ Nuria Morelló Calafell
 ❚ David Benabarre
 ❚ Franscesc Reverter Sabate
 ❚ Ma Victoria Pitarch i Tosca
 ❚ Jan Pascual Alsina
 ❚ Mariana Vilnitzky
 ❚ Montserrat Mata Dumenjó
 ❚ Montse Guitart Sala
 ❚ Alfredo Cuevas Diarte
 ❚ Ma Carmen Medina Sola
 ❚ Ruth Planas Casals
 ❚ Juan Antonio Bermejo Ferre
 ❚ David Masferrer Rodellas
 ❚ Estebanell Cristian Cortes
 ❚ Robes Moshe
 ❚ Francisco Cascon Soriano
 ❚ Lucrecia Rocha
 ❚ Pere Lirón Urquijo
 ❚ Jordi Artes i Puy
 ❚ Xavier Matheu De Cortada
 ❚ Laura Perramon Lladó
 ❚ Josep Lluis Arcos Rosell
 ❚ Florencio de la Torre Yugueros

Aragó [17]
 ❚ Ana Isabel Orgilés Villafranca
 ❚ Miriam Vela Díez
 ❚ María Rivas i José Luís Centro

 ❚ Felipe Esteban Cubero
 ❚ Zulema de la Rosa Sanabria
 ❚ Ma Jesús Vela Insa
 ❚ Carlos Martínez i Ma Del Camino 

Latorre

 ❚ José Luís Santolaya Saenz
 ❚ Jose Ignacio Hernandez Rifaterra
 ❚ As. El Cantero de Torrero
 ❚ AC Punto Suspensivo
 ❚ Asociación de Vecinos Parque Goya

 ❚ Pilar Margarita Andía Leza
 ❚ Carlos Fernandez Abril
 ❚ Samuel Barrera Bermudez
 ❚ Ma Rosario Mayoral Blasco
 ❚ Gotzon Garduño

Andalusia [14]
 ❚ Ana Andreu Méndez
 ❚ Jesús Barroso Delgado

 ❚ Antonio Salamanca Luque
 ❚ Alfredo M. Gonçalves da Silva Braga
 ❚ Alfonso Masó Guerri
 ❚ Daniel Bautista Mayo

 ❚ Maria Elena Herrera Pino
 ❚ Arte y Revocos, SAL
 ❚ Isabel Sanchez Ruiz
 ❚ Jose Miguel Morales Illan

 ❚ Ma del Carmen Fajardo Arcos
 ❚ Daniel Melendro García
 ❚ Fernando Jose Garcia Quero
 ❚ Joaquín Pachón Paez

Madrid [25]
 ❚ Roberto Condado Conde
 ❚ Juan José Brianes i Berta Ana 

Frydrychowska
 ❚ Manuel Pascual Fuentes
 ❚ Fernando Arribas i Pastora Lozano

 ❚ Elena Zamora Enciso
 ❚ Filemón Esteban López Pérez
 ❚ Celia Sobrino Fernández
 ❚ Luis Jiménez Segura
 ❚ Arián García Faure
 ❚ Beatriz Quiroga de la Válgoma
 ❚ Manuel Espinilla García
 ❚ Laura Paradis Huesa

 ❚ Santiago Anes Benito
 ❚ Guillermo Antonio Gonzalez 

Casaurran
 ❚ Maria Montserrat Sanz Sanz
 ❚ Javier Muñoz González
 ❚ Isabel Torres Ramiro
 ❚ Iñigo Zabala Murua
 ❚ Yago Martinez Alvarez

 ❚ Beatriz Sevilla Valderas
 ❚ Gabriel Flores Tarancón
 ❚ Frutos Garcia Ortega
 ❚ Asamblea aMares
 ❚ Carmen Honrubia Muñoz
 ❚ Pilar Navarro Rico

Galiza [4]
 ❚ Victoria Fernandez i Fernando 
Fernandez

 ❚ Pura Vuelta Rodriguez
 ❚ Lia Cochon Fontán i Sandra 
Fontán Torreir

 ❚ Maria Rosa dos Anxos Garrido 
Burgo

Astúries [2]
 ❚ Neyla González Llaneza
 ❚ Antoni Ibarbia Verdún

Pais Valencià [2]
 ❚ Josep Aguado Codes
 ❚ Inmaculada C. Miñana

Euskal Herria [1]
 ❚ Marta Luxán Serrano

socis
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8 noves entitats sòcies
ASoCIACIÓN 
ECoCULTURAL AGAVE
Aquesta associació amb seu a Salteras (Se-
villa) duu a terme activitats de promoció de 
l’artesania, en particular dels oficis vincu-
lats a la reducció, reutilització i reciclatge de 
materials, especialment el paper.

ASoCIACIÓN EL 
CoTALLER

Ubicat a Puerto Real 
(Cadis), es tracta d’un 

centre educatiu i d’oci. L’activitat econòmi-
ca principal és un restaurant amb productes 
ecològics i de comerç just. A més a més, des 
del col·lectiu que el gestiona es promou el 
desenvolupament local mitjançant la crea-
ció de xarxes d’economia solidària, l’educa-
ció socioambiental i la cultura.
https://www.facebook.com/COtaller?ref=ts&fref=ts

GRUPo AC, SCA

Cooperativa de treball 
associat que va néixer 

l’any 2001 al Puerto de Santa María (Ca-
dis) per oferir serveis de consultoria en 
gestió de sistemes de qualitat, medi am-
bient, prevenció de riscos laborals i for-
mació. El 2003 va ser guardonada amb el 
Premio Andalucía Joven Cádiz 2003, que 
valorava el benefici que ha reportat a la 
societat andalusa per la creació d’ocupació. 
www.grupoac.eu

ASoCIACIÓN 
HUERToLIVA

Experiència d’economia social 
amb seu a la localitat sevilla-
na de Morón de la Frontera. 
L’activitat principal és l’elabo-

ració d’oli d’oliva i la prestació del servei 
de premsat als agricultors locals. La idea es 
resumeix en el desenvolupament d’un molí 
d’oli que sigui capaç de pagar un preu just 
als agricultors per la seva oliva, al mateix 
temps que genera ocupació digna.

ASoCIACIÓN JUNToS 
CREAMoS FUTURo
Associació amb seu a San Juan de Aznal-
farache (Sevilla) fundada l’any 2004 amb 
l’objectiu d’oferir suport jurídic, social i 
psicològic a les persones migrants. Actu-
alment promou la posada en marxa d’un 

projecte adreçat a dones immigrants amb 
l’objectiu de fomentar la inserció sociola-
boral de les participants. Inclou la creació 
d’un taller de teatre, un equip de futbol, 
classes d’anglès, balls llatins, sortides cul-
turals i cursos per millorar l’autoestima. 
http://juntoscreamosfuturo.blogspot.com.es/

ASoCIACIÓN MERCAo 
SoCIAL I CULTURAL DE 
GRANADA

Associació que gestiona un 
espai on s’uneix l’agitació 
sociocultural amb la distri-

bució de productes d’economia social. Igual 
que el seu germà cordovès, La Tejedora, el 
Mercao Social de Granada, també anomenat 
Ágora, el conformen una xarxa de persones i 
organitzacions que proposen la creació d’un 
espai per dinamitzar l’economia solidària. 
http://mercaosocialgranada.org

ASoCIACIÓN 
MALAGUEÑA DE 
CERVECERoS CASERoS 
Y ARTESANoS

Associació amb seu a 
Màlaga que produeix i 

distribueix la cervesa artesana i natural Re-
beldía. És un projecte que té l’origen a La Casa 
Invisible, centre social autogestionat, amb un 
propòsit d’autoocupació, dins dels múltiples 
projectes cooperatius i d’economia alternativa 
que s’estan impulsant des d’aquest espai. 
www.cervezarebeldia.wordpress.com

ASoCIACIÓN AMAR

La Asociación de Minusválidos 
de Aroche treballa amb l’ob-
jectiu principal de millorar la 
qualitat de vida de les persones 
discapacitades promovent els 

recursos necessaris per aconseguir la inte-
gració social plena per mitjà de serveis d’in-
formació, assessorament, gestió, formació, 
inserció laboral, sensibilització i defensa 
dels seus drets. www.asociacionamar.org

[Aragó]
1 nova entitat sòcia

TIEBEL SERVICIoS DE 
INSERCIÓN (TINSER, SLU)

Empresa d’inserció sociola-
boral promoguda i fundada 

l’any 2007 per Tiebel, S.Coop., que, al seu 
torn, és sòcia fundadora de Coop57 a l’Ara-

gó. L’entitat basa la seva activitat en la pres-
tació de serveis de neteja professional i la 
realització d’itineraris d’inserció laboral per 
a persones en risc d’exclusió social, especial-
ment dones. http://tiebelcooperativa.com

[Astúries]
2 noves entitats sòcies
ASoCIACIÓN CULTURAL 
LA LATA DE ZINC

Associació cultural 
que consta d’una 

revista cultural gratuïta, un grup de teatre 
i un col·lectiu juvenil dedicat a l’agitació 
cultural. Pretén unir esforços dins la cultura 
alternativa local i regional, i crear un espai 
d’expressió i oci autogestionat, rendible i 
sostenible fomentant la creació de xarxes 
de relació en què prevalguin la confiança, la 
solidaritat i la cooperació.
http://latadezinc.blogspot.com.es/

ASoCIACIÓN LA CASA 
AZUL DEL oCCIDENTE

La Casa Azul és una associa-
ció sense ànim de lucre. Un 
projecte col·lectiu que busca 
potenciar, des de la pràctica, 

el medi rural, els seus recursos i el seu des-
envolupament des d’una visió ecològica i 
socialment sostenible. Per això promouen el 
consum responsable i el comerç just, i donen 
suport a les iniciatives d’agricultura i rama-
deria ecològica que sorgeixen a la comarca. 
http://lacasaazuldeoccidente.otroccidente.org

[Catalunya]
25 noves entitats sòcies
ESPLAI MASIA ESPINÓS

L’Associació Esplai Masia 
Espinós va començar a tre-
ballar l’any 1987. L’entitat 
va néixer amb la intenció de 

trencar situacions d’exclusió social en què 
es troben alguns infants i joves del barri de 
Can Espinós de Gavà, i educar-los en el seu 
temps de lleure tot proporcionant-los eines 
necessàries per al seu desenvolupament per-
sonal integral.
http://esplaimasiaespinos.blogspot.com.es

L’AIXADA, SCCL

L’Aixada SCCL és una 
cooperativa de treball 
formada per quatre 
persones que gestiona 

NoVES ENTITATS SòCIES
39 noves entitats sòcies

socis
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NoVES ENTITATS SòCIES

una botiga a la Vila de Gràcia anomenada 
Més fresques que un enciam, un establiment 
orientat a la venda directa de fruita i verdu-
ra provinent tant dels horts que elles ma-
teixes cultiven ecològicament com d’altres 
pagesos del Baix Llobregat.
http://mesfresquesque1enciam.wordpress.com

INSTAL·LACIoNS I 
SERVEIS CooPERATIUS, 
SCCL
Cooperativa de treball associat de nova cre-
ació que neix arran de la voluntat de gene-
rar llocs de treball en què els seus membres 
tinguin la possibilitat de desenvolupar els 
seus projectes amb un format autogestionat 
i democràtic. La cooperativa es dedica so-
bretot als sectors de decoració, arquitectura, 
reformes i acabats d’interior, muntatge de 
vidres, instal·lacions elèctriques, lampisteria 
i pintura.

CAL RoIo

Cal Roio és una explotació 
ramadera familiar situada en 
una de les faldes de la serra 
del Catllaràs, a l’Alt Bergue-

dà. Es tracta d’un projecte col·lectiu que 
permet, als membres que l’integren, poder 
viure al territori de manera equilibrada, 
contribuint al desenvolupament socioeco-
nòmic de la zona i retornant-li vitalitat. Ac-
tualment, el projecte consisteix en la cria de 
vedella i pollastre d’engreix ecològic.
https://www.facebook.com/pages/
Cal-Roio-Ramaderia-ecològica-del-Catllaràs/ 
243460965776839

FUNDACIÓ XARXA 
D’ESPECTACLE INFANTIL 
I JUVENIL DE 
CATALUNYA

Fundació creada l’any 1995 
amb l’objectiu d’oferir un 
programa regular d’arts es-

cèniques destinat als nens i nenes, i arran 
de l’experiència del Moviment Rialles de 
Catalunya des del 1972. Actualment està 
formada per 64 grups locals repartits per 24 
comarques que treballen pel mateix objec-
tiu: mantenir el compromís amb la llengua, 
la societat i la cultura mitjançant les arts 
escèniques per a un públic infantil, juvenil 
i familiar.
www.fundacioxarxa.cat

ASSoCIACIÓ LA SÍNIA

L’Associació Mediam-
biental la Sínia, creada 
l’any 1997, és una enti-

tat sense ànim de lucre que treballa per 
la divulgació i el foment de l’agricultura 
ecològica i hàbits saludables i en la recu-

peració i conservació del curs baix del riu 
Gaià. A més a més, l’entitat vol incentivar 
el voluntariat ambiental i la participació 
de la societat civil del territori fomentant 
propostes i activitats d’educació ambien-
tals. 
www.hortdelasinia.com

FUNDACIÓ PRIVADA 
PERE CLoSA

Nascuda l’any 1998, la fun-
dació té com a objectius 
principals la formació i la 

promoció del poble gitano a Catalunya per 
tal que el màxim nombre possible de gita-
nos i gitanes tinguin l’oportunitat de si tuar-
se en les mateixes condicions que la resta 
de la població. La formació acadèmica i el 
suport a l’escolarització són les eines bàsi-
ques per aspirar a la igualtat.
www.fundaciopereclosa.org

FUNDACIÓ LA RoDA 
D’ACCIoNS CULTURALS I 
DE LLEURE

La Fundació 
La Roda va ser 
crea da l’any 
2003 i és hereva 

de l’associació La Roda, nascuda el febrer de 
1977 a Barcelona. El principal objectiu de 
l’associació és difondre la llengua, la cultu-
ra i les tradicions del país en el camp del 
lleure infantil i juvenil. L’acció es porta a 
terme per mitjà de 81 entitats adherides al 
projecte «La Roda als barris» i té presència a 
35 municipis de Catalunya.
www.fundaciolaroda.cat

ASSoCIACIÓ UPSoCIAL

L’Associació UpSocial va 
ser creada l’any 2012 per 
un grup d’emprenedors per 

potenciar la innovació social. Es parteix de la 
premissa que a tot el món hi ha solucions in-
novadores que donen resposta als reptes soci-
als, però que, en la majoria de casos, tenen un 
impacte local. El desafiament que es plantegen 
és identificar les innovacions socials que fun-
cionen i portar-les a escala global.
www.upsocial.org

ADEFFA

L’Associació de De-
fensa i Estudi de la 
Flora  i Fauna Au-

tòctona (ADEFFA), ubicada a Santa Maria 
de Merlès, es va fundar l’any 2006 amb la 
finalitat de preservar el medi ambient com 
a bé social i general, tant pel que fa a hà-
bitats com per la fauna i la flora autòctona 
dels rius i els boscos, la gestió de recursos i 
residus i la gestió de bioinvasors.
www.adeffa.cat

FUNDACIÓ PRIVADA EN 
XARXA

Entitat sense ànim de lu-
cre, creada l’any 2004 a 
Tarragona amb la finalitat 

de gestionar projectes educatius de manera 
participada. Pretén introduir elements de 
qualitat i de transformació personal i social, 
i acompanyar les persones en els seus pro-
cessos de creixement, oferint la possibilitat 
de desenvolupar-se lliurement i de manera 
responsable i autònoma i amb voluntat de 
transformar l’entorn.
www.enxarxa.cat

ASSoCIACIÓ LA MANGALA

Un grup de persones vinculades a la pla-
taforma Can Batlló és pel barri impulsa 
un projecte de cooperativa d’habitatges en 
cessió d’ús en aquest recinte del barri barce-
loní de La Bordeta. Fins que la cooperativa 
no estigui constituïda, i amb la finalitat de 
recaptar uns primers fons i agregar la mas-
sa social necessària, es decideix constituir 
l’associació. L’associació fa les tasques de 
promoció i consolidació del grup.

ASSoCIACIÓ CARMEL 
AMUNT

Plataforma nascuda l’any 
2001 per conformar un 

espai en què el veïnat, les entitats, els pro-
fessionals i l’administració pública puguin 
participar conjuntament en la creació i el 
desenvolupament de projectes per a la mi-
llora del barri barceloní del Carmel. Carmel 
Amunt és un projecte comú, basat en la  
unió, la coordinació i la responsabilitat.
www.carmelamunt.org/bloc
 

SUBMARÍ LILA, SCCL

Cooperativa nascuda a Reus l’any 2012 a 
partir d’una associació homònima creada el 
2008 per cinc famílies i dos educadors amb 
la voluntat de crear una escola d’infantil i 
primària amb un model respectuós amb els 
infants, experimental, experiencial, social i 
ecològic. La participació de les famílies és 
cabdal. És un model completament autoges-
tionat i autofinançat.
http://submarilila.blogspot.com.es

ASSoCIACIÓ TRENCA

L’entitat es va constituir l’any 1998 
amb la finalitat de canalitzar esfor-
ços per preservar i millorar el patri-

moni natural. Les activitats són fonamentalment 
accions i projectes que es desenvolupen al voltant 
de la conservació i recuperació de la fauna autòc-
tona i l’educació ambiental. El nom de l’associa-
ció és el nom català d’un ocell en perill d’extinció 
a la península Ibèrica: la trenca.
http://trenca.org
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ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MALALTIES 
NEUROMUSCULARS 
(ASEM)

ASEM, nascuda l’any 2003, està 
formada per afectats, familiars, 
metges i altres persones que, de 
manera desinteressada, duen a 

terme l’objectiu d’orientar i donar suport a 
les persones que pateixen alguna malaltia 
neuromuscular. L’entitat pretén agrupar els 
pacients que visquin a Catalunya per poder 
treballar de manera coordinada en la recer-
ca de possibles solucions.
www.asemcatalunya.com

+ MÉS EFICIÈNCIA 
SOCIAL, SCCL

Cooperativa creada l’any 
2013 per un grup de profes-
sionals de diversos sectors 

que, aprofitant el coneixement acumulat i 
una mateixa visió cooperativa de la cultu-
ra empresarial, vol oferir a les escoles un 
servei d’atenció als infants de més qualitat 
nutricional i pedagògica, així com recursos 
per a les famílies, dins i fora de l’escola, que 
faci de la crisi una oportunitat d’eficiència 
social. 
www.mesmes.cat

CESK FREIXAS 
(AUTÒNOM)
Primer autònom del món de la música i la 
cultura incorporat com a soci de serveis de 
Coop57. Cesk Freixas és un cantautor que 
persegueix, amb la seva música, contribuir a 
recuperar la funció social de la música, rei-
vindicant-ne l’ús polític i posant de manifest 
la necessitat de connectar les demandes so-
cials d’un país amb les creacions culturals. 
www.ceskfreixas.cat

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
CASA ORLANDAI

Associació creada l’any 2007 
al barri de Sarrià de Barcelo-
na per tal d’ impulsar el teixit 

associatiu, cultural i social del barri, per 
fomentar la cultura per la pau, l’equitat de 
gènere, l’esperit crític, la multiculturalitat, 
la democràcia, la transparència, la sosteni-
bilitat i la diversitat cultural i social. L’as-
sociació gestiona el Centre Cultural Casa 
Orlandai amb un model de gestió cívica 
participada per les persones i entitats sòcies. 
www.casaorlandai.cat

DISTRIBUÏDORA DE 
MERCAT SOCIAL, SCCL 
(QUÈVIURE)

Quèviure, creada l’any 
2013, és la primera 
distribuï dora majorista de 

consum responsable que ofereix, al mateix 
temps, productes ecològics, de comerç just i 
fets per cooperatives. La implicació conjunta 
de productores i consumidores garanteix la 
traçabilitat de cada producte i posa esforços 
a millorar les condicions, la qualitat i els 
preus dels productes.
http://queviure.coop

DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI, SCCL

Els orígens de la coopera-
tiva, creada l’any 2013, se 

situen en la Fundació Privada Desenvolu-
pament Comunitari, amb més de vint anys 
d’experiència i encara en funcionament. 
Els objectius se centren en els vessants del 
treball comunitari: participació, mediació, 
inclusió social, accessibilitat universal i 
disseny de polítiques socials i cooperació 
internacional.

ASPAYM CATALUNYA

L’Associació de Pa-
raplègics i Grans Mi-

nusvàlids de Catalunya és una entitat fun-
dada l’any 1989 amb la finalitat d’orientar, 
informar, assessorar, ajudar i donar suport 
tant als lesionats medul·lars i als afectats 
amb altres discapacitats físiques, com als 
seus familiars i entorn més proper. La seva 
tasca és facilitar que adquireixin les aptituds 
i els coneixements necessaris per a la plena 
integració social. http://aspaymcatalunya.org

ASSOCIACIÓ 
REBOBINART

L’entitat neix l’any 
2011 amb l’objectiu 

de gestionar espais a la ciutat per tal que els 
artistes urbans puguin fer les seves obres de 
manera legal. Alhora, pretén canviar la con-
cepció de l’art urbà aportant valor afegit a 
aquesta activitat. Tot això, a partir d’un tre-
ball de base amb els barris, des de les associ-
acions i entitats, i també amb un programa 
pedagògic per a les escoles i els instituts del 
país. http://rebobinart.com

METALL TECNOLÒGIC, 
SCCL

Cooperativa de treball nas-
cuda l’any 2013 a Cercs, al 
Berguedà. La finalitat inici-

al és poder crear llocs de treball recuperant 
l’activitat industrial del sector del metall a 
la comarca i generant un projecte coopera-
tiu d’autoocupació i, així, poder dinamitzar 
l’activitat socioeconòmica a la població. 
http://metalltecnologic.cat

RADIO NIKOSIA

Associació nascuda l’any 2008 
a Barcelona. La seva missió se 

centra en la necessitat de generar activitats 
per a col·lectius de persones diagnosticades 
per un trastorn de salut mental i treballar 
per resocialitzar els afectats i per resta-
blir-los les xarxes socials, lluitant per la des-
construcció de l’estigma.
http://radionikosia.org

[Euskal Herria]
2 noves entitats sòcies
ELKAR SAREA

L’associació ELKAR SAREA és una 
associació creada l’any 2008 que 
posa en marxa una iniciativa per 

tal de revitalitzar el mercat alimentari local 
i combatre la desertització social d’Andoain. 
És una iniciativa basada en la botiga tradici-
onal que generi un espai de trobada on ven-
dre i donar a conèixer tot el que representa 
l’agroecologia i la sobirania alimentària. 
http://elkarsarea.blogspot.com.es

ASAKEN, S.COOP.

Cooperativa creada l’any 2005 
per persones vinculades a dife-
rents moviments socials de Bil-

bao i el món de l’escalada amb l’objectiu de 
crear una empresa democràtica que prestés 
serveis de treballs verticals: manteniment de 
molins d’energia eòlica, rehabilitació d’edi-
ficis, manteniment industrial, seguretat en 
altura, manteniment en plataformes costa-
neres, R+D, etc.
http://es.asakenropeaccess.com

[Madrid]
1 nova entitat sòcia
KINEMA, S.COOP.MAD.

Kinema és un projecte co-
operatiu que combina el 

treball de diferents professionals en tres àre-
es: atenció psicològica, assessorament i as-
sistència jurídica, i intervenció comunitària. 
Està format per un equip de professionals 
joves, majoritàriament dones, amb una àm-
plia formació en problemàtiques com ansie-
tat, estrès, violència de gènere, violència a 
les aules, separacions, mediació social i pro-
moció de l’autoocupació i el cooperativisme.
www.cooperativakinema.es
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CoNCEDITS
2n SEMESTRE 2013

ToTAL
3.270.804,95

Andalusia: 72.000 €

EL ARADo DE 
TARTESSoS, S.CooP.AND

42.000 € 
a 72 mesos

AND40 Projecte ubicat a la Conquista (Còrdova) que es 
dedica a produir i comercialitzar productes d’agricultura i 
ramaderia ecològica aplicant principis d’economia social, 
solidària i alternativa. El préstec finança la posada en fun-
cionament d’un projecte de producció avícola i d’ous eco-
lògics.

ECoToNo, S.CooP.AND 10.000 € 
a 12 mesos

AND41 Cooperativa dedicada a la reflexió, l’estudi i la re-
cerca de solucions a la situació de crisi actual. Es planteja 
treballar per reduir la petjada ecològica, fomentar l’educació 
com a eina de transformació social i transmetre maneres de 
funcionar sostenibles. El préstec finança les necessitats de cir-
culant de la cooperativa.

SINDICATo ANDALUZ 
DE TRABAJADoRES

20.000 € 
a 60 mesos

AND42 El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) es 
declara com un sindicat de classe, alternatiu,  anticapitalis-
ta,  assembleari, d’acció directa, independent, solidari,  inter-
nacionalista, pluralista, antipatriarcal, confederal, republicà, 
nacionalista andalús, d’esquerres i utòpic. El préstec finança 
la finalització de les obres de la seu social del Sindicato de 
Obreros del Campo al municipi de Pedrera (Sevilla).

Aragó 300.000 €

CoNSoLIDA oLIVER, 
EMPRESA DE INSERCIÓN

150.000 € 
a 60 meses

ARA81 Projecte d’inserció en una zona, el barri Oliver de 
Saragossa, que pateix grans mancances de serveis i infraes-
tructures. L’empresa desenvolupa tres activitats productives: 
reformes, rehabilitació de façanes i manteniment de zones 
enjardinades. El préstec finança les necessitats de tresoreria 
de l’entitat.

SERVICIoS PARQUE 
DELICIAS

150.000 € 
a 60 mesos

ARA82 Servicios Parque Delicias és un centre especial de 
treball, constituït el 1999, que té per finalitat desenvolupar 
una activitat productiva per donar ocupació a treballadores 
minusvàlides amb l’objectiu que puguin accedir a un lloc de 
treball digne i remunerat. El préstec finança les necessitats de 
tresoreria de l’entitat.

Catalunya: 754.766,50 €

VIVINT AL RUSC, SCCL 70.000 € 
a 84 mesos

CAT932 Cooperativa d’habitatge de cessió d’ús creada 
l’any 2011. Ubicada a la masia Cal Vicenç de Rubió (Anoia), 
parteix de la recerca de maneres de viure sostenibles amb el 
medi a partir de l’eficiència energètica, l’agricultura ecològica 
i la gestió conscient de l’aigua. El préstec finança la compra 
feta del terreny de Cal Vicenç al municipi de Rubió de l’Anoia i 
la rehabilitació dels habitatges del projecte cooperatiu.

ARÇ CoRREDoRIA 
D’ASSEGURANCES, SCCL

16.000 € 
a 48 mesos

CAT935 Arç, serveis integrals d’assegurances és una corre-
doria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia 
social i solidària, el món associatiu i l’assegurança d’energies 
renovables. El préstec finança la compra de noves aplicacions 
tecnològiques i l’adequació del maquinari. Aquesta operació 
es fa en el marc de la intercooperació amb una altra coopera-
tiva sòcia de Coop57, Datum SCCL.

IPCENA 55.000 € 
a 84 mesos

CAT936 IPCENA és una entitat ecologista fundada l’any 
1990, que treballa a les comarques de Lleida per la defensa 
del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i la 
sensibilització de la nostra societat. El préstec finança la cons-
trucció d’un magatzem per a la gestió i la distribució d’estella 
forestal que prové de l’explotació de la forest de Brugals, als 
municipis de Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga.

FUNDACIÓ CLARoR 120.000 € 
a 84 mesos

CAT938 Entitat que promou l’esport, la salut i el lleure 
per a tothom. L’àmbit més important de la seva activitat és la 
gestió esportiva de cinc centres municipals, quatre a la ciutat 
de Barcelona i un a Llinars del Vallès. El préstec finança la 
implementació d’un sistema alternatiu certificat per l’Agència 
Catalana de la Salut per al tractament de l’aigua de les pisci-
nes del Centre Esportiu Municipal Marítim.

FEDERACIÓ SALUT MENTAL 
CATALUNYA (FECAFAMM)

10.000 € 
a 36 mesos

CAT939 La Federació està constituïda per més de 60 asso-
ciacions i té per finalitat treballar per la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb trastorns mentals i el suport a les 
seves famílies. El préstec finança les obres del nou local de 
l’entitat, que serà compartit amb altres entitats del sector com 
Ammfeina, Funamment, Obertament i Ademm.

préstecs
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DoNES

28.591,75 € 
a 17 mesos

CAT940 La Fundació Surt és una entitat social que té 
l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones al 
mercat de treball, especialment les que es troben en situació 
de més vulnerabilitat. El préstec finança la garantia definitiva 
del contracte «Acompanyament al Reagrupament Familiar 
per a persones estrangeres extracomunitàries» subscrit amb 
l’Ajuntament de Barcelona.

INSTAL·LACIoNS I SERVEIS 
CooPERATIUS, SCCL

25.000 € 
a 27 mesos

CAT941 Cooperativa que es dedica principalment a tas-
ques de decoració, arquitectura, reformes i acabats d’interior, 
muntatge de vidres, instal·lacions elèctriques, lampisteria, 
pintura, etc. El préstec finança la compra dels materials neces-
saris i la posada en marxa de la cooperativa per a l’execució 
de dues obres: al carrer Gavà i al carrer Lleó XIII de Barcelona.

ETCS, SCCL 20.000 € 
a 60 mesos

CAT959 ETCS (Estratègies de Transformació Comunità-
ria Sostenible) és una cooperativa de treball que se centra en 
l’acompanyament de processos de participació ciutadana, de 
desenvolupament comunitari i sostenible i formació. El prés-
tec finança la posada en marxa del projecte d’escola de criança 
compartida cooperativa al barri de Sant Andreu de Barcelona.

ADAD L’ENCANT, 
EMPRESA D’INSERCIÓ

90.000 € 
a 60 mesos

CAT975 i CAT976 Adad l’Encant és una empresa d’inser-
ció social i laboral de persones amb problemes d’exclusió social 
que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per accedir al 
mercat laboral. El préstec finança les necessitats de circulant de 
l’entitat i la compra de 70 contenidors per poder desenvolupar i 
ampliar l’activitat de recollida de roba de segona mà. El 55% de 
l’import total de l’operació està avalat per Oinarri.

ANDRòMINES, 
EMPRESA D’INSERCIÓ

30.000 € 
a 12 mesos

CAT980 L’Associació Social Andròmines és una entitat sen-
se ànim de lucre que, des de l’any 1993, treballa per una socie-
tat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i la denúncia de 
l’exclusió social i l’acolliment de persones en situació d’exclu-
sió sociolaboral. El préstec finança la gestió de la deixalleria 
municipal de Montcada i Reixac per al període 2010-2014.

SEPRA, Servei de 
Prevenció Integral, SCCL

40.000 € 
a 60 mesos

CAT981 Cooperativa de treball associat creada l’any 2003 
que treballa en el sector de la prevenció de riscos laborals i 
la vigilància de la salut amb els valors de la proximitat, la 
confiança i el coneixement com a eina de millora contínua de 
la salut de les persones i d’estalvi per a les empreses. El préstec 
finança les seves necessitats de circulant.

DESENVoLUPAMENT 
CoMUNITARI, SCCL

159.174,75 € 
a 66 mesos

CAT982 Els orígens de la cooperativa, creada l’any 2013, 
se situen en la Fundació Privada Desenvolupament Comuni-
tari. La seva activitat se centra, principalment, en el treball 
comunitari, la participació, la mediació i la inclusió social. 
El préstec finança la compra del fons de comerç i d’actius de 
recerca i desenvolupament a la Fundació Privada Desenvolu-
pament Comunitari.

CESK FREIXAS 28.000 € 
a 84 mesos

CAT988 Primer autònom del món de la música i la cultura 
incorporat com a soci de serveis de Coop57. Cesk Freixas és 
un cantautor que persegueix, amb la seva música, contribuir 
a recuperar la funció social de la música, reivindicant-ne l’ús 
polític. El préstec finança l’edició del seu nou treball disco-
gràfic.

AIXADA, SCCL 8.000 € 
a 36 mesos

CAT991 L’Aixada SCCL és una cooperativa de treball que 
gestiona una botiga a la Vila de Gràcia anomenada Més fres-
ques que un enciam, orientada a la venda directa de fruita 
i verdura cultivada ecològicament i a preus assequibles per 
a tots els públics. El préstec finança la posada en marxa del 
projecte de la botiga ecològica.

METALL TECNoLòGIC, 
SCCL

55.000 € 
a 60 mesos

CAT992 i CAT993 Cooperativa de Cercs, al Bergue-
dà, que persegueix crear llocs de treball recuperant l’activitat 
industrial del sector del metall a la comarca i generant un 
projecte cooperatiu d’autoocupació per, així, tornar a activar 
l’activitat socioeconòmica a la població. El préstec finança la 
compra d’una màquina punxadora. El 50% de l’import total 
de l’operació està avalat per Oinarri.

préstecs
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Intercooperació  69.215,36€

[Catalunya] ToTAL: 69.215,36 € 

 ❚ CAT949
DoBLE VIA, SCCL > MADSYSTEMS, SCCL 
23.415,36 euros a 4 mesos – Desenvolupament d’una plataforma tecnològica

 ❚ CAT956
ARA LLIBRES, SCCL > MADSYSTEMS, SCCL 
15.800 euros a 36 mesos – Serveis informàtics i materials de programari i maquinari

 ❚ CAT973
SAPIENS, SCCL > MADSYSTEMS, SCCL 
30.000 euros a 49 mesos – Canvi dels equips informàtics

Convenis 228.000€

de circulant
[Aragó] ToTAL: 45.000 € 
 ❚ ARA78 CoMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA 

DE ARAGÓN
45.000 €

[Catalunya] ToTAL: 176.000 € 
 ❚ CAT943 CENTRE DE DIA EL TRÈVoL, SCCL 6.000 €
 ❚ CAT948 EL TAMBoRET, SCCL 30.000 €
 ❚ CAT951 ASSoCIACIÓ TRENCA 50.000 €
 ❚ CAT970 INSERCooP, SCCL 30.000 €
 ❚ CAT989 FUNDACIÓ FUTUR 50.000 €
 ❚ CAT990 DISTRIBUÏDoRA DE MERCAT SoCIAL, SCCL 10.000 €

[Madrid] ToTAL: 7.000 € 
 ❚ MAD47 ABIERTo HASTA EL AMANECER, S.CooP.MAD 7.000 €

Servei finançament 
circulant

Euskal Herria: 35.000 €

KIS - KooPERATIVA DE 
INICIATIVA SoCIAL

25.000 € 
a 60 mesos

EH1 Cooperativa de treball creada l’any 2013 que es dedica a 
l’assessorament i atenció de persones amb diversitat funcional 
i els seus familiars per permetre’ls anar assolint graus de més 
independència en la seva vida quotidiana. El préstec finança 
la posada en marxa del projecte.

ELKAR SAREA 10.000 € 
a 48 mesos

EH2 L’associació Elkar Sarea és una associació creada l’any 
2008 que posa en marxa una iniciativa per tal de revitalitzar 
el mercat alimentari local i combatre la desertització social 
d’Andoain. És una iniciativa basada en una botiga tradicional 
que generi un espai de trobada on vendre i donar a conèixer 
tot el que representa l’agroecologia i la sobirania alimentà-
ria. El préstec finança la rehabilitació del local on s’ubicarà 
l’associació.

Galiza: 136.140 €

FEDERACIÓN DE 
CooPERATIVAS SINERXIA

29.500 € 
a 12 mesos

GZ32 Federació que agrupa 147 cooperatives, que represen-
ten més de 3.350 persones. Formen part de Sinerxia UGACOTA, 
UCETAG, UGACOMAR i Árbore, amb l’objectiu de promocionar 
les cooperatives i l’economia social com un mitjà per al desen-
volupament econòmic i social. El préstec finança les despeses 
de funcionament i del desenvolupament d’activitats per el 
curs 2013-2014.

MELANDRAINAS CREATIVA, 
S.CooP.GALEGA

106.640 € 
a 84 mesos

GZ33 Cooperativa situada al municipi d’Arteixo, a la Coru-
nya, dedicada als àmbits de la cultura, el saber, les arts escèni-
ques i musicals i l’hostaleria. Recupera el format de pub cafè 
teatre per tal de donar coherència a la seva visió associativa 
i comunitària en el desenvolupament de la seva activitat. El 
préstec finança el condicionament i l’equipament del local 
social de la cooperativa.

Madrid: 70.000 €

BESANA, S.CooP.MAD 25.000 € 
a 60 mesos

MAD44 Cooperativa de treball i consum nascuda amb la 
finalitat de contribuir al consum responsable, sostenible i 
equitatiu a nivell ecològic, econòmic i social i que proveeix 
productes ecològics evitant intermediaris i afavorint el con-
sum responsable. El préstec finança la compra de mobiliari i 
màquines frigorífiques, la millora de la producció ecològica 
i l’adquisició d’un vehicle de segona mà per millorar la dis-
tribució.

TRAFICANTES DE SUEÑoS 15.000 € 
a 48 mesos

MAD45 Traficantes de Sueños és un projecte sense ànim de 
lucre de producció i comunicació política que aspira a aportar 
continguts i animar debats útils per a l’acció col·lectiva trans-
formadora. El préstec finança les necessitats de l’associació 
per desenvolupar el projecte d’ampliació de fons, millora de 
comunicació i actualització d’eines informàtiques de la llibre-
ria.

FIBRoPTEL, S.CooP.MAD 30.000 € 
a 36 mesos

MAD46 Cooperativa de treball dedicada a la instal·lació i el 
manteniment de xarxes telefòniques, tant de coure com de fi-
bra òptica. La seva activitat econòmica fomenta la democràcia 
i la participació interna, la igualtat i la transparència, l’ocu-
pació estable i de qualitat, i el respecte al medi ambient. El 
projecte finança maquinària específica per fer entroncaments 
del cablejat de fibra òptica.

2n semestre 2013
PRÉSTECS CoNCEDITS
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Avançaments de   1.486.765,65 €
subvencions, convenis i factures

[Andalusia] ToTAL: 40.000, € 
 ❚ AND39 ASoCIACIÓN DE CRIADoRES DE CABRA MALAGUEÑA 40.000 € Desenvolupament rural Junta d’Andalusia

[Aragó] ToTAL: 215.750,00 € 
 ❚ ARA76 CoNSoLIDA oLIVER, EMPRESA DE INSERCIÓN 50.000 € Inserció sociolaboral Ajuntament de Saragossa

 ❚ ARA77 AMEDIAR 120.000 € Intermediació comunitària Ajuntament de Saragossa

 ❚ ARA79 IDEMA 15.750 € Participació ciutadana Diputació Provincial de Saragossa

 ❚ ARA80 TIEBEL, SERVICIoS DE INSERCIÓN (TINSER) 30.000 € Inserció i educació socioambiental Ajuntament de Saragossa

[Catalunya] ToTAL: 1.231.015,65 € 
 ❚ CAT914 ASSoCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 28.000 € Educació en el lleure Ajuntament de Granollers

 ❚ CAT918 ASSoCIACIÓ DE CIRC RoGELIo RIVEL 27.704,70 € Art i cultura popular DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT920 CREANT, Economia Social i Sostenible, SCCL 20.800 € Creació d’ocupació DP d’Econ. i Empr. de la Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT921 GESTIoN RED 2002/SIDA 12.600 € Drets de les persones amb VIH Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT926 Fundació Privada CoNFAVC, Estudis i Recursos Veïnals 26.000 € Foment de la participació veïnal Àrea Metropolitana de Barcelona

 ❚ CAT927 ASSoCIACIÓ CENTRE PER LA SoSTENIBILITAT 7.440 € Mobilitat sostenible DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT928 FUNDACIÓ EMYS 20.000 € Custòdia del Territori DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT929 ASSoCIACIÓ PRoHABITATGE 20.000 € Programes d’habitatge social Ajuntament de Barcelona

 ❚ CAT930 ASSoCIACIÓ L’ARADA 35.000 € Desenvolupament socioambiental del territori Diversos

 ❚ CAT931 INSERCooP, SCCL 50.000 € Inserció sociolaboral Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

 ❚ CAT933 ASSoCIACIÓ CIEMEN 40.000 € Inclusió social i drets col·lectius Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT934 ASSoC. PER LA DIFUSIÓ SENSE LÍMITS (La Directa) 7.400 € Suport a publicacions en català DG de Mitjans de Comunicació, Gen. de Catalunya

 ❚ CAT937 FUNDACIÓ XARXA 50.000 € Foment de les arts escèniques DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT942 ASSoCIACIÓ GENERA 9.800 € Drets de les dones DP d’Acció Social de la Diputació de Girona

 ❚ CAT945 FUNDACIÓ PERE CLoSA 72.640 € Projecte socioeducatiu poble gitano Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT946 ASSoCIACIÓ GATS 15.000 € Foment de la participació veïnal Ajuntament del Prat de Llobregat

 ❚ CAT947 SUBMÓN 35.000 € Custòdia del territori marí DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT952 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 40.000 € Foment de les arts escèniques DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT953 ASSoCIACIÓ DE MESTRES RoSA SENSAT 24.000 € Formació, millora i actualització pedagògica Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT954 FED. D’ASSoCIACIoNS GITANES DE CATALUNYA 100.000 € Pla Integral del Poble Gitano  DG d’Acció Cívica i Comunitària, Gen. de Catalunya

 ❚ CAT955 ASSoCACIÓ GENERA 15.900 € Drets de les dones i inclusió social Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT957 ASSoCIACIÓ PAISATGES VIUS 18.977,95 € Custòdia del territori DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT960 ASSoCIACIÓ GRoC 4.140 € Educació i sensibilització ambiental DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT961 ASSoCIACIÓ NATURALISTES DE GIRoNA 15.000 € Educació i sensibilització ambiental DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT962 ASSoCIACIÓ ADEFFA 30.000 € Biodiversitat i canvi climàtic Fund. Biodiversitat del Min. d’Agr. Aliment. i M. Ambient

 ❚ CAT963 CoNTRAPUNT, SCCL 13.600 € Suport a publicacions en català DG de Mitjans de Comunicació, Gen. de Catalunya

 ❚ CAT964 XARXA DE CUSTòDIA DEL TERRIToRI 60.000 € Custòdia del territori DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT965 ASSoCIACIÓ D’INICIATIVES SoCIALS 21.000 € Inserció sociolaboral per a joves DG d’Atenció a la Inf. i l’Ad., Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT966 ASS. DE PRoFESIoNALS DEL CIRC DE CATALUNYA 90.000 € Suport i promoció del circ DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT967 ASSoCIACIÓ AGRUPA’T 20.000 € Lluita contra l’addicció als tòxics DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT968 GTT VIH 20.000 € Atenció i acompanyament de persones amb VIH DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT969 FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA (FECAFAMM) 121.000 € Suport als afectats per malalties mentals DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT971 ASSoCIACIÓ ADEFFA 7.828 € Educació i sensibilització ambiental DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT974 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA 40.000 € Enfortiment del moviment ateneístic DP de Cultura, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT978 ASSoCIACIÓ AGIMM 5.985 € Suport i atenció a minusvàlids Fundació ONCE i Ajuntament de Mataró

 ❚ CAT983 ASSoCIACIÓ ACTUAVALLÈS 44.600 € Prevenció del VIH i suport a les persones seropositives DP de Salut, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT984 ASSoCIACIÓ INICIATIVES SoLIDÀRIES 40.000 € Inserció social Ajuntament i Diput. de Barcelona i Gen. de Catalunya

 ❚ CAT987 ASSoCIACIÓ PRoHABITATGE 21.600 € Habitatge social Agència de l’Habitatge de Catalunya

Endossament de factures 118.917,44 €
[Catalunya] ToTAL: 118.917,44 € 
 ❚ CAT944 ASSoCIACIÓ oRATGE 30.000 € Factures emeses a ASPASIM

 ❚ CAT950 ASSoCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS 15.000 € Factures emeses al DP d’Economia, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT958 ASSoCIACIÓ UPSoCIAL 12.000 € Factures emeses al DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT972 M5IDEES&MERCATS, SCCL 60.000 € Factures emeses a diferents clients

 ❚ CAT977 FEICAT-EMPRESES D’INSERCIÓ DE CATALUNYA 24.300 € Factura emesa a la DG d’Economia Cooperativa de la Generalitat de Catalunya

 ❚ CAT986 INSERCooP, SCCL 14.000 € Factura emesa al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

préstecs



2518 abril 2014

seccions

socis

economia 
solidària

préstecs

xifres

reflexió

butlletí
informatiu

DADES INTERESSANTS
Distribució al territori segons el nombre d’entitats 
sòcies

Distribució al territori segons el nombre de socis 
i sòcies col·laboradores

573

2.758

 Més de 100 entitats

 Entre 50 i 100 entitats

 Entre 25 i 50 entitats

 Entre 10 i 25 entitats

 Entre 5 i 10 entitats

 Menys de 5 entitats

 Més de 500 socis/es

 Entre 250 i 500 socis/es 

 Entre 100 i 250 socis/es

 Entre 50 i 100 socis/es

 Entre 25 i 50 socis/es

 Entre 10 i 25 socis/es

 Menys de 10 socis/es

Nombre total de socis de serveis

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Andalusia
Aragó
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

Andalusia
Aragó
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

44
42

385
29
56
5
4
8

176
402

1579
130
362
34
15
60

Coop57 2.0
Ens podeu seguir a Facebook i a twitter, on informem de les activitats quotidianes, de les convocatòries properes i 
enllacem amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, solidàries i alternatives.

xifres
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Préstecs a llarg termini 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 2.541.681 2.461.989

Préstec a curt termini 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535

Endós de convenis i factures  224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217

Avançament de finançament  882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926

Operacions especials 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 - -

Aportacions especials 100.000

ToTAL PRÉSTECS CoNCEDITS 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.306.667

Gestió de títols participatius 400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000

Saldo viu préstecs  - - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aportacions obligatòries 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102

Aportacions voluntàries 680.708 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131

Aportacions socis/es col·laboradors 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987

Fons de garantia de préstecs - - - - - 32.612 66.762

ToTAL 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aportacions 
obligatòries

344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102

Aportacions 
voluntàries

680.708 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131

Aportacions socis/
es col·laboradors

2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - - 32.612 66.762

TOTAL 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983
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Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Préstecs a llarg 
termini

1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 2.541.681 2.461.989

Préstec a curt 
termini

459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535

Endós de convenis i 
factures

224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217

Avançament de 
finançament

882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926

Operacions 
especials

91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 0 0

Aportacions 
especials 0 0 0 0 0 0 100.000

Total préstecs 
concedits

2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.306.667

Gestió de títiols 
participatius

400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000

Saldo viu préstecs - - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702
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“La llibertat s’aprèn exercint-la.”

Clara Campoamor

www.coop57.coop
c/ Premià, 13-15, baixos | 08014 Barcelona | Tel. 93 268 29 49 | a/e: coop57@coop57.coop
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