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El motor del canvi

En les realitats canviants els grans debats són inevitables,
necessaris i desitjables. Permeten avançar, confrontar ide·
es, assumir i superar contradiccions i treballar en un diàleg
constant que modeli uns consensos fruit de la intel·
ligència col·lectiva. L’economia social i solidària i les
”Emergeixen noves
finances ètiques són una d’aquestes realitats. Una
fórmules de resolució
peça més del que ha d’esdevenir un nou puzle socioe·
col·lectiva de
conòmic que ha d’anar conformant una altra realitat
necessitats que
pensada per la majoria. Una alternativa que plante·
esdevenen laboratoris
ja quelcom tan simple i lògic com revolucionari en
el context actual: destinar els esforços productius i
del que ha de venir”
reproductius a la satisfacció de necessitats humanes,
preservant la sostenibilitat de les vides, el territori, l’entorn
natural i imprimint a la cultura un caràcter transformador
com a eina de cohesió social. I que té el repte d’anar-se obrint
a nous espais per fer-se més forta i decisiva en la construcció
d’allò que ens pertany a tothom i a cadascú.
Vivim sotmeses a un capitalisme salvatge i depredador que
s’ha erigit i normalitzat com a model hegemònic en les nos·
tres vides, la nostra educació i les nostres estructu·
”Desenvolupar
res mentals i socials, conformant dictadures menys
oficials i més invisibles. Més subtils i perilloses. Més
projectes arrelats
difícils de desmuntar i, fins i tot, més destructives. La
territorialment, amb
pèrdua gradual de drets socials els darrers anys (i dè·
dimensió col·lectiva,
cades) i el desmantellament escalonat de l’estat del
construïts des de baix,
benestar han propiciat que es desenvolupessin altres
fórmules de resolució de necessitats. Algunes d’elles
amb perspectiva
de caràcter lucratiu, en l’àmbit mercantil i que per·
comunitària i buscant
segueixen el guany per sobre de tot, imbricades en
crear i enfortir
concessions o en processos de privatització. D’altres,
dinàmiques
des de perspectives comunitàries i en ocasions, des
d’intercooperació”
d’organitzacions menys formals i que esdevenen la·
boratoris del que ha de venir. Emergeixen noves fór·
mules de resolució col·lectiva de necessitats com els grups de
criança compartida, escoles d’educació lliure, viva i comuni·
tària, mercats i xarxes d’intercanvi, horts comunitaris, bancs
del temps, grups de consum agroecològic, gestió comunitària
d’equipaments, i d’altres fórmules que s’afegeixen i engreixen
les entitats d’economia social i solidària, com les associaci·
ons, fundacions, cooperatives de treball, serveis, consum o
d’ensenyament, les mutualitats o les empreses d’inserció.
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SUMARI

Hem de treballar per tal de provocar el desenvolupament soci·
oeconòmic de nous projectes en l’àmbit més local, conjugant
l’acció i els esforços de tres eixos: el primer i motor real de
canvi, el teixit social organitzat, des d’on s’originen els nous
projectes i on radica la força i la vitalitat per tirar-los endavant.
El segon, l’eina financera, Coop57, al servei de la transformació
social i cap a la facilitació financera d’aquests nous projectes
jugant un paper aglutinador de les diferents parts. I tercer, les
administracions locals com a facilitadores i propiciadores de
que aquests projectes es desenvolupin, posant eines i recursos
per afavorir la cristal·lització d’aquestes noves experiències.

Tot això gene·
ra i generarà
múltiples de·
bats, profunds i
de fons, a Coop57.
Un d’ells, el qual ja
s’ha començat a treba·
llar, ens interpel·la a decidir
de quina manera Coop57
s’ha de relacionar amb les
administracions locals. El
context polític ens expli·
ca que diversos municipis
compten amb governs
locals més proclius al des·
envolupament d’iniciatives
en clau d’economia social i
solidària. Les particularitats de
cada cas fan difícils establir una
resposta única però, un plantejament
coherent amb la proposta anterior, ens porta a pensar
que la fórmula més desitjable de relacionar-nos-hi sigui la que
inclogui el teixit social del propi municipi. Es tracta de cons·
truir des de baix, abonant i regant el terreny perquè hi creixin
arbres que esdevinguin boscos i, alhora, evitar estratègies cai·
gudes des del cel (o des de dalt) que poden aterrar en deserts.
Aquest debat interpel·la a projectes de (re) municipalització
de serveis bàsics que puguin ser gestionats de manera coope·
rativa i comunitària, en la creació de projectes d’habitatges
cooperatius en règim de cessió d’ús, en la cessió d’espais per
a nous projectes socioeconòmics de caire productiu, projectes
d’eficiència energètica, la gestió d’equipaments per part de
col·lectius organitzats que practiquen la gestió comunitària
d’un espai comú i transformador o una certa mutació dels
departaments de promoció econòmica dels ajuntaments i
barris cap al foment i l’aposta real envers l’economia social
i solidària. Sempre tenint present que les administracions lo·
cals, ni podran ni és desitjable que ho facin soles. Farà falta
trobar la complicitat i la implicació del territori perquè el
teixit, socialment organitzat, sigui realment el motor del des·
envolupament de nous projectes. Projectes arrelats territori·
alment, amb dimensió col·lectiva, construïts des de baix, amb
perspectiva comunitària i buscant crear i enfortir dinàmiques
d’intercooperació. L’administració local pot ser una aliada, i
eventualment tenir un paper important d’acompanyant i fa·
cilitadora de recursos cap a un projecte, en aquells àmbits en
que sigui pertinent.
Es tracta d’enfortir l’economia social i solidària a través de
l’activació de projectes locals transformadors que generin
riquesa i ocupació, sempre de la mà del teixit social i con·
formant nous models de gestió públics, cooperatius i comu·
nitaris.

Ja en marxa
la Fundació Coop57!

Correscales:
una cursa per la dignitat

Marinaleda:
Emissió completada!

10 anys
de Coop57 Aragó
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Pla de tre
El context que ens toca viure

El context socioeconòmic que es preveu per al 2016 es ca·
racteritza per una realitat complexa amb la persistència
d’una evolució econòmica incerta i la continuació de la
política de retallades i de desmantellament de l’estat del
benestar. En l’àmbit financer, les entitats financeres conven·
cionals oferiran crèdits amb tipus d’interès molt baix a les
empreses i entitats que consideren solvents però, en canvi,
seguiran aplicant restriccions creditícies a la majoria d’en·

1R BLOC:

Agitar el territori i desenvolupar
l’economia social i solidària a escala local
Reforçar l’actitud proactiva

Coop57, en aquest plantejament, no es vol limitar a ser només
una eina d’intermediació financera. Quan parlem d’adoptar
una actitud proactiva, ens referim a incitar la creació de nous
projectes. Ajudar a la conformació d’un teixit social fort i
organitzat, que puguem acompanyar en el seu procés i que
aportem un granet de sorra més –dels molts que es necessi·
ten– en la gestació de nous projectes. Alhora, poder fer d’in·
terlocutors amb l’administració local perquè aquesta adopti
les mesures adequades per col·laborar i afavorir la creació
dels nous projectes.
Per tant, ens presentem per tal de ser un eix vertebrador dels
diferents agents que ajudi a fer encaixar les diverses peces per
poder construir nous projectes socioeconòmics que generin
ocupació i riquesa i que desenvolupin les economies locals,
fent incidència en la clau cooperativa, comunitària i d’econo·
mia social i solidària dels ‘projectes.
Afrontar grans debats

Això suggereix grans debats que hem d’afrontar i que ja anem
treballant en el si de la base social de Coop57.
Per una banda, la relació amb les administracions locals. Atès
que és un tema complex, una de les prioritats durant el 2016
serà debatre amb quins criteris i paràmetres hem d’establir
llaços de cooperació, amb l’objectiu de poder fixar una posició
comuna i compartida per totes les seccions territorials.
Es tracta de debatre com afrontem i teixim aliances amb les
administracions locals i municipals sensibles al desenvolupa·
ment i la promoció de nous models econòmics, especialment
amb aquelles que vegin en el model cooperatiu i/o la gestió
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Millor i més àmplia resposta
a les necessitats financeres
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titats o, en el millor dels casos, concedint-los crèdits amb
condicions molt oneroses.
En l’àmbit polític, especialment en el local i el municipal,
comptarem amb administracions més disposades a promou·
re projectes de desenvolupament local en clau comunitària i
d’economia social i solidària, d’habitatge cooperatiu i/o soci·
al, de municipalització de serveis amb models de gestió parti·
cipativa, iniciatives de sobirania energètica i alimentària, etc.

comunitària una bona forma de municipalitzar i gestionar
serveis i equipaments públics i espais recuperats. I això, sense
oblidar la possibilitat de promoure noves experiències d’habi·
tatge social i d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.
I tota aquesta estratègia ha d’estar imbricada amb la lluita
contra la pobresa i les desigualtats socials i, tal com va plan·
tejar la Trobada 2015, ha d’incorporar de forma explícita i
transversal els criteris de l’economia feminista.

El segon gran debat, tal com ja vam identificar i debatre en la
Trobada 2015, versa sobre si, per promoure un desenvolupa·
ment local amb una oferta àmplia de béns i serveis (i davant
la debilitat, en molts casos, de l’economia social i solidària),
convé teixir aliances, per exemple, amb comerços, autònoms o
empreses arrelades i amb models de negoci sostenibles locals
que, sense ser estrictament d’economia solidària, sostenen un
model de desenvolupament econòmic i de comerç de proxi·
mitat. Hem de valorar si una nova posició envers aquests ca·
sos, pot ser una opció que atregui cap a l’economia solidària
aquest tipus de pràctiques econòmiques o, al contrari, corre el
perill de desnaturalitzar l’economia solidària.
El tercer gran eix a treballar aquest 2016 serà el consens dels
criteris dels projectes a finançar en l’àmbit rural, especial·
ment en aquelles seccions territorials que comptin amb una
base d’entitats sòcies que treballin en aquest sector.

Millorar i...

D’una banda, se seguiran potenciant i millorant les tipologies
de préstecs desenvolupades en els últims anys. I, per reduir
el cost financer de les nostres entitats sòcies, es rebaixarà un
punt percentual el preu de tots els tipus de préstecs. En conse·
qüència, es rebaixa la retribució de les aportacions voluntàri·
es al capital social de Coop57, una mesura que també es basa
en la inexistència d’inflació i en el tipus baix d’interès aplicat
per les entitats financeres convencionals.

eball 2016
ACORDS PEL 2016
Remuneració de les aportacions
voluntàries dels socis i sòcies

0,65% anual
Cost financer associat als préstecs*
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destacats
seccions
economia
solidària

5,25% Préstecs d’inversió
5,75% Finançament de circulant
...ampliar els serveis financers

Un dels principals objectius és millorar i ampliar els nostres
serveis financers per donar resposta a les necessitats de les
nostres entitats sòcies. D’una banda, es planteja la creació i la
promoció de noves tipologies de préstecs per finançar projec·
tes d’habitatge social i habitatge cooperatiu en règim de cessió
d’ús, la gestió comunitària i/o cooperativa de serveis i equi·
paments públics, la capitalització de cooperatives i societats
laborals i els projectes d’eficiència energètica i de producció
d’energies renovables.

3R BLOC:

Adequar el model organitzatiu
als reptes de Coop57
Aprofundir en el model de creixement descentralitzat
i en xarxa

En l’àmbit organitzatiu, el 2016 centrarem els nostres esfor·
ços a consolidar el nou model organitzatiu sorgit del procés
de reflexió desenvolupat el 2014, a reforçar els òrgans socials
(tant els generals com pel que fa a cada secció territorial), a
donar suport als plans de treball i al desenvolupament de totes
les seccions territorials (fent costat, especialment, a les més
febles) i els grups promotors, i a promoure un procés d’elabo·
ració del pressupost anual més participatiu.

4T BLOC:

L’imprescindible treball quotidià
Res del que s’ha explicat fins ara serà possible si no es manté
amb intensitat i rigor el nombrós treball quotidià. La gestió
ordinària de Coop57 que fa que la màquina segueixi girant i
estableixi una base sòlida sobre la qual dibuixar i fer reeixir
els nous reptes d’aquest any.
Hem de donar continuïtat l’activitat quotidiana desenvolupa·
da durant els últims anys, posant l’esforç en què sigui equili·
brada a totes les seccions territorials. Promoure l’extensió de
Coop57 a nous territoris, especialment amb la consolidació de
la nova secció territorial de Koop57 Euskal Herria i dels grups
promotors, i treballar per la posada en marxa de l’activitat de
la Fundació Coop57.

5,75% Avançaments de subvencions i factures**
Préstecs d’inversió en el marc de la inter4,25% cooperació
(entre entitats sòcies de Coop57)
3,00% Préstecs d’habitatge

sòcies
préstecs
dades

*Recordem que a Coop57 el cost dels préstecs és el cost final de
l’operació sense recàrrecs, comissions ni altres despeses.
**El cost financer serà del 5,25% si l’avançament té associada una
cessió de crèdit en favor de Coop57.

Millorar el model i els canals de participació dels socis i sòcies

Arran de la valoració de la Trobada 2015 celebrada a l’abril
a Saragossa, es proposa impulsar una dinàmica de Trobades
bianuals, enteses com a espais amplis allunyats de la gestió i
el funcionament diari de Coop57. Les Trobades Coop57 hau·
rien de continuar amb el format de Trobada tal com l’hem
entès fins ara, però amb menys càrrega de continguts. El seu
objectiu essencial és buscar la cohesió social entre la base de
la cooperativa: conèixer-nos, intercanviar experiències i co·
neixements, reforçar els llaços comuns, fomentar la interco·
operació. En canvi, els Debats Coop57 han de ser un espai de
debats monogràfics/estratègics d’aspectes de fons de Coop57.
Durant el 2016 es treballarà la preparació del primer Debat
Coop57, que se celebrarà el 2017.

Implantar innovacions tecnològiques i d’organització del tre·
ball per automatitzar processos, reduir els errors, millorar els
serveis prestats, facilitar la comunicació i millorar els sistemes
d’informació. Es tracta d’un àmbit clau per poder assumir
amb garanties els reptes externs i interns plantejats.

“Ens presentem per tal
de ser un eix
vertebrador dels
diferents agents que
ajudi a fer encaixar
les diverses peces
per poder construir
nous projectes
socioeconòmics”

“Un dels principals
objectius és millorar i
ampliar els nostres
serveis financers per
donar resposta a les
necessitats de les
nostres entitats
sòcies”
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FUNDACIÓ COOP57
Afegim una eina més a la caixa d’eines
reflexió
destacats

Ja està en funcionament la nova eina a disposició de Coop57 i al servei de l’economia social i solidària: la Fundació Coop57
Nous projectes transformadors, arrelats al territori i amb dimensió col·lectiva, podran buscar el suport de la Fundació. Per altra
banda, els socis i sòcies de Coop57 i tothom que vulgui podrà fer aportacions econòmiques en forma de donacions a la Fun·
dació Coop57.
Els objectius de la Fundació

seccions
economia
solidària

La Fundació Coop57 és una eina
creada per Coop57 per tal de dotar-se
de nous mecanismes que li permetin
cobrir noves necessitats:

sòcies
préstecs
dades

• Articular un mecanisme de recollida
de donacions a través d’aportacions
puntuals, aportacions periòdiques, la
renúncia voluntària a la remuneració
de les aportacions voluntàries dels
socis i sòcies de Coop57, herències,
fons de formació, promoció i educació
cooperativa, convenis de col·laboració
amb altres entitats, etc.

La lluita de Telefònica
Un trajecte de dignitat
contra la precarietat
Les causes

El 7 d’abril de 2015 els treballadors i treballadores contracta·
des, subcontractades i autònoms vinculats al servei tècnic de
Telefònica-Movistar iniciaven una vaga indefinida per tot l’Estat
denunciant les seves condicions laborals. Les diferents reformes
laborals han propiciat un marc jurídic que legalitza la preca·
rietat i consolida un sistema de contractació i subcontractació
que deteriora de manera substancial els drets laborals de les
persones treballadores.
El procés de privatització de Telefònica, iniciat l’any
1995, s’ha traduït en la venda de patrimoni públic i
en un procés de fragmentació i precarietat laboral de
la plantilla. Els treballadors i treballadores fixos han
passat d’una plantilla de 80.000 a 20.000 treballado·
res en pocs anys. Alhora, aquesta plantilla fixa no ha
deixat de patir amenaces, com va ser el cas de Marcos
Andrés, a qui l’empresa va acomiadar per estar de
baixa per malaltia i a qui no va readmetre tot i les sentències
que consideraven l’acomiadament nul i improcedent.

La lluita

“El fet que la lluita fos
autogestionada i que
s’hagués decidit
socialitzar-la,
implicant a moltes
entitats i moviments
socials, van ser
elements clau perquè
Coop57 assumís jugar
aquest paper”
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La contractació i subcontractació s’ha generalitzat i profundit·
zat en l’estratègia de l’empresa i descendeix diferents graons
fins a arribar a la subcontractació de falsos autònoms, deno·
minats així perquè són els treballadors els que han d’assumir
les despeses de seguretat social, impostos, aportar vehicle propi,
comprar el material de treball, etc. Igualment, les condicions
laborals s’han seguit deteriorant fins a nivells extrems, ja que
l’empresa ha aprofitat per reduir salaris fins als 700-800 euros
mensuals amb unes jornades laborals de 10 hores al dia i treba·
llant 6 o 7 dies la setmana.
Quan a l’abril del 2015 es va iniciar la vaga indefinida, l’es·
tratègia de Telefònica fou la d’esperar que els i les vaguistes es
desgastessin i haguessin d’afrontar despeses inevitables com el
pagament d’hipoteques, lloguers o rebuts. El temps d’espera era
un arma. En aquest sentit els treballadors i treballadores s’orga·
nitzaren per tal de crear una caixa de resistència amb l’objectiu
de cobrir aquestes necessitats bàsiques més urgents. Fou llavors
quan van trucar a la porta de Coop57.

• Articular un mecanisme comple·
mentari de suport financer a iniciati·
ves d’economia social i solidària amb
caràcter transversal, que requereixen
instruments diferents que els prés·
tecs que actualment ofereix Coop57
(aportacions a fons perdut amb retorn
social, avals o garanties, bonificació
d’interessos, etc.)

Visita la web de la Fundació Coop57!

https://fundacio.coop57.coop

La solidaritat del teixit social

Coop57 és un instrument de l’economia social i solidària per fi·
nançar projectes socials i col·lectius que contribueixin a processos
de transformació social. Com a cooperativa de serveis financers,
Coop57 només pot concedir préstecs a entitats sòcies i com que les
treballadores de Telefònica no ho eren, només el teixit social de
Coop57 podia sol·licitar-ho. En aquell moment, algunes de les en·
titats sòcies de Coop57 van fer un pas endavant sol·licitant 67.200
euros que van ser avalats per la seva base social, treballadores de
Telefònica i altres entitats socials. El fet que la lluita fos autogesti·
onada per les persones treballadores de Telefònica i que s’hagués
decidit socialitzar-la, implicant a moltes entitats i moviments so·
cials, van ser elements clau perquè Coop57 assumís jugar aquest
paper. Fou la societat i els moviments socials organitzats els que
expressaven aquesta voluntat de fer-se corresponsables d’aquesta
lluita. Coop57 va actuar com a vehicle aglutinador i instrument
per on es pogués canalitzar tota aquesta solidaritat.

El “Correscales”

La capacitat d’aglutinar lluites, persones i recursos, va permetre
que la vaga indefinida durés prop de 3 mesos. El retorn d’aquests
préstecs no fou pensat en clau individual sinó col·lectiva. Un cop
més, una mostra de solidaritat i suport mutu. La “Marea Blava”,
organitzada per uns 200 treballadors i treballadores, va organit·
zar el Correscales: una cursa de 800 quilòmetres, des de Bilbao
fins a Barcelona, durant 80 dies i amb més de 80 corredores.
La intenció era donar visibilitat a les reivindicacions laborals
durant tot el recorregut. L’objectiu del Correscales era recollir
més 100.000 euros per poder tornar el deute contret per nodrir
la caixa de resistència. Alhora, amb els diners recollits, es volia
construir un fons cooperatiu per altres lluites. El Correscales ha
estat un èxit de participació i solidaritat per allà on ha passat.
S’han aconseguit més de 130.000 euros amb més de 360 perso·
nes i entitats cofinançadores mitjançant la plataforma coope·
rativa Goteo.org. Tot el recorregut va ser cobert, conjuntament,
pels mitjans de comunicació Ahötsa, AraInfo, Argia i La Directa.
Els diferents préstecs contrets per part de les entitats sòcies de
Coop57 han estat retornats en la seva totalitat. Aquesta experi·
ència ha estat un clar exemple d’una lluita col·lectiva per resistir
a les agressions laborals que el sistema econòmic ens imposa i
en favor de la dignitat humana. Alho·
ra, aquesta lluita ens recorda que els
processos són tant o més transforma·
dors que els mateixos objectius.

MARINALEDA:

EMISSIÓ COMPLETADA!

reflexió

600.000 euros per la transformació social

destacats
El passat mes de juny de 2015, vam tornar a assistir a una d’aquelles
mostres d’organització i capacitat col·lectiva: la cobertura de
l’emissió de 600 títols participatius de la cooperativa Marinaleda.
La cooperati·
va Marinaleda
va decidir fer
un salt enda·
vant i un salt
de qualitat en
el desenvolupament de la seva activitat.
Així, el passat mes de juny va trucar a
la porta de Coop57 per preparar i ges·
tionar conjuntament una campanya
d’emissió de títols participatius.
Els títols, d’un valor de 1.000 euros ca·
dascun, representaven una emissió total
de 600.000 euros destinats a afrontar
inversions per millorar i ampliar l’es·
tructura productiva de la cooperativa,
sobretot en l’elaboració de productes
agrícoles amb valor afegit, l’elaboració
d’un nou pla de comunicació (un nou
web, rellançament de les marques prò·
pies, etc.), l’aposta pels cultius socials
i ecològics que generin llocs de treball
i la decisió d’avançar en la distribució
de cicle curt. Aquestes són algunes de
les propostes immediates que s’han co·
mençat a portar a terme amb els nous
recursos financers.
La resposta de la base social de Coop57,
com sempre que s’ha necessitat, va ser
espectacular. En molt poc temps es va
aconseguir cobrir el total dels 600 títols
participatius emesos i fins i tot es van
haver de rebutjar algunes de les sol·
licituds presentades.
Finalment, l’emissió es tancà el passat
30 de juny de 2015 amb prop de 250 per·
sones que subscriviren títols participa·
tius, representant un valor mitjà d’una
mica més de 2.000 euros per persona.
La gran participació i l’alt grau de capil·
laritat social que representen aquestes
xifres ha estat una de les millors notíci·
es d’aquesta campanya. És la societat la
que assumeix el finançament d’aquest

seccions
economia

projecte, recordant el fet tan cooperati·
vista que juntes podem fer allò que per
separat ens seria impossible.

solidària

sòcies

El projecte de Marinaleda

La Cooperativa Humar-Marinaleda, nas·
cuda de les lluites jornaleres, és un pro·
jecte col·lectiu l’objectiu del qual no és
el benefici privat, sinó la creació d’ocu·
pació mitjançant la venda de productes
hortícoles saludables i de qualitat.

préstecs
dades

Marinaleda SCA és una cooperativa de
segon grau formada per vuit cooperati·
ves agrícoles. Després de més de 20 anys
s’ha decidit a fer un nou pas en la lluita
per la terra que tindrà la missió d’adqui·
rir els lots de terra de la finca El Humo·
so que, actualment, genera ocupació per
més de 400 treballadors i treballadores
d’una població d’unes 2.700 persones.

Quin paper juga Coop57?

Coop57 gestiona l’emissió de títols par·
ticipatius de l’entitat Marinaleda SCA.
Això significa gestionar els contractes, el
cobrament dels títols i la seva restitució.
També assumeix la devolució anticipa·
da dels títols, per així donar solucions
de liquiditat a aquelles persones que ne·
cessitin recuperar els diners abans de la
data de venciment.
Però, segurament, el paper més impor·
tant que ha jugat Coop57 no ha estat
econòmic, sinó de mobilització social.
Conjuntament amb l’activació de la
base social que ha portat a terme la ma·
teixa cooperativa Marinaleda, Coop57
ha activat, al seu torn, la seva base so·
cial per tal que aquesta s’impliqués i
donés suport a la campanya.

Què són els títols
participatius?
Els títols participatius són un
mecanisme de finançament
contemplat a la llei de cooperatives, la qual preveu que “L’assemblea general pot autoritzar
l’emissió de títols participatius
com una forma de finançament
voluntari dels socis o de terceres persones no sòcies”.

“La gran participació
i l’alt grau de
capil·laritat social
ha estat una de les
millors notícies
d’aquesta campanya.
És la societat la que
assumeix el
finançament
d’aquest projecte”

Explicat de manera simple, són
mecanismes de finançament
comunitari on una entitat busca, entre la seva base social,
persones que aportin petites
inversions i que conjuntament
cobreixin les necessitats de
finançament de l’entitat. Són
títols financers que tenen estipulat un termini de venciment i
una remuneració associada.
És l’entitat emissora la que
garanteix l’emissió de títols i
el seu retorn a la data de venciment.
En aquest cas, les garanties les
aporten les vuit cooperatives
que formen la cooperativa de
segon grau Marinaleda SCA.
butlletí
informatiu
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10 ANYS DE CREIXEMENT EN XARXA
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades
“Cada secció
territorial té les seves
pròpies
característiques i
maneres de funcionar,
però compartim el
més essencial: el
desig de transformar
l’economia i la
societat”

L’any 2015, Coop57 celebra el seu vintè aniversari, ple de vida i vitalitat. Amb moltes
ganes i voluntat de seguir endavant. Part important d’aquesta energia va lligada a un
altre aniversari que té lloc enguany: el desè any de la posada en funcionament del
model de creixement en xarxa de Coop57. Un model descentralitzat, horitzontal i
que posa en el centre la proximitat, la confiança, el coneixement mutu i l’arrelament
territorial.
Crear un model on fos la gent d’un indret la que desenvolupés
Coop57 al seu territori i que es fes sobre la base del coneixe·
ment de la realitat social i econòmica més propera, deixant
en mans del teixit social local la capacitat d’autoorganitzar-se
i de decidir, entre altres coses, quines entitats són acceptades
com a sòcies, quins préstecs es concedeixen i com i de quina
manera es dóna a conèixer el projecte en el territori.
Així, l’any 2005 es va crear Coop57 Aragó com a secció territo·
rial de Coop57. Aquesta lògica es va reproduir, a posteriori, en
altres territoris, donant lloc al naixement de Coop57 Madrid
(2006), Coop57 Andalusia (2008), Coop57 Galícia (2009) i,
finalment Koop57 Euskal Herria, aquest mateix 2015. Alhora,
existeixen grups promotors al País Valencià i a Astúries que
treballen per una futura constitució de més seccions territo·
rials de Coop57. També un grup incipient està començant a
desenvolupar-se a les Balears.
Cada secció territorial té les seves pròpies característiques i
maneres de funcionar, però compartim el més essencial: el
desig de transformar l’economia i la societat. I ho volem fer
des de models democràtics, des de baix, des del territori, des de
la participació i sempre tenint en compte, respectant i poten·
ciant les xarxes humanes que hi ha a cada lloc.

COOP57 ARAGÓ…
DEU ANYS PLENS DE FUTUR

10
ANYS

2005 - 2015

ARAGÓ

Fa uns dotze anys, impulsats per la
Asociación Financiación Solidaria, un
grup d’entitats de l’economia solidària
saragossana, caminàvem pensant en
com crear instruments que ens donessin
servei comú, amb el repte compartit de
la transformació social a través de l’eco·
nomia.
Una de les necessitats comunes era ar·
ticular un sistema financer alternatiu i
solidari (ni més ni menys!), “nos pusi·
mos a echar cuentas… y nos salieron
rosarios”. Quan teníem la sensació de
què la utopia xocava amb l’obstinada
realitat, ens trobem amb quelcom més
fort: la solidaritat.
A través de la incipient REAS i les troba·
des en l’àmbit de l’economia solidària,
tractem aquesta situació amb la bona
gent de Coop57 que de seguida van ac·
tivar la generositat, posant a la nostra
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Amb tot això, no oblidem que Coop57 i, per tant, totes les seves
seccions territorials, formen part d’una sola entitat. Aquest fet
ens permet avançar juntes, evitant que els projectes dels dife·
rents territoris s’allunyin els uns dels altres. Això ens obliga a
fer un gran esforç de coordinació i cohesió però, alhora, ens
permet dialogar, aprendre què passa en realitats i contextos
diferents, compartir els èxits i evitar els errors. I adonar-nos
que molta gent, molt diversa i de llocs diferents, està lluitant
pels mateixos objectius des de la mateixa perspectiva.
El model d’organització territorial descentralitzat i en
xarxa i totes les oportunitats que ens brinda és una de les
coses que més influeixen en què Coop57 sigui el que és.

disposició la seva operativa i facilitant
que a Aragó s’engegués aquest instru·
ment financer.
Per fer-ho realitat, va ser necessari
activar una altra senya d’identitat: el
compromís, que porta de la teoria a la
pràctica i a modificar el mateix projecte.
Va caldre canviar els estatuts de Coop57
per donar cabuda a aquesta nova secció
territorial i a les que vingueren després.
Van ser temps marcats per la confiança
i l’aprenentatge compartit.

El 14 d’abril de 2005 es va constituir la
secció territorial Coop57 Aragó, amb ar·
rels de generositat, solidaritat, compro·
mís, confiança i aprenentatge compartit.
Fruit d’un treball de construcció col·
lectiva, van ser moltes les persones que
es van animar a conformar el Consell
de Secció d’Aragó, la Comissió Tècnica,
la Comissió Social i a ser sòcies col·
laboradores. Així es van afegir altres
senyals d’identitat: democràcia i participació.
Durant aquests anys, Coop57 s’ha con·
vertit en referent a l’Aragó en finança·

ment ètic, solidari i cooperatiu. I en
temps de profunda crisi ha donat res·
posta a les entitats sòcies, adaptant-se a
les seves necessitats i creient en els seus
projectes.
Gairebé sense adonar-nos-en hem arri·
bat al nostre desè aniversari, que no ha
pogut tenir millor celebració que acollir,
a Saragossa, la II Trobada de Coop57. Un
repte revitalitzador que ens ha permès
posar de relleu altres essències de la co·
operativa, la democràcia i l’autogestió.
A Coop57 Aragó, des del principi hem
tingut clar que igual que rebem generositat, el nostre repte és retornar-la. Per
això, els reptes de futur que ens mar·
quem giren al voltant de seguir enfortint
Coop57, tant a nivell de secció com a
nivell estatal, fomentar el mercat social
i cooperar amb el sistema de finances
ètiques.
Gracias, Eskerrik asko, Gràcies, Grazas,
Gracies!
Coop57 - Aragó

Expliquem algunes de les particularitats
de Coop57. Aquelles característiques
que ens fan diferents i que donen valor
al nostre projecte. Un espai perquè tots
els socis i sòcies vagin coneixent les
peculiaritats de Coop57.

Entenent les particularitats de Coop57

reflexió

La morositat:
un concepte diferent
L’activitat principal de Coop57 és la concessió de
préstecs a entitats sòcies que porten a terme projectes amb un impacte social positiu. La concessió de
préstecs ve precedida d’una anàlisi financera exhaustiva i rigorosa que mesura la viabilitat del projecte i
la seva capacitat de retorn. Tot i així, és impossible
que no hi hagi cap d’aquests projectes, que reben finançament de Coop57, que es trobin amb dificultats i
que, fins i tot, no puguin retornar la totalitat del préstec concedit.
En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem els mecanismes que Coop57 porta a terme davant d’aquestes
situacions, establint un procés propi per tal d’ajudar,
tant com es pugui, a les entitats sòcies amb dificultats.

Des de l’òptica estrictament financera, es defineix la morosi·
tat com la lentitud, dilació o demora en el compliment d’un
compromís dins d’una franja de temps establert prèviament
respecte a un pagament o a la devolució d’un deute contret.
Des de l’òptica de Coop57, les magnituds, raons i causes que
conformen la morositat, són diferents.
Un cop una entitat sòcia ha rebut un préstec per part de
Coop57, aquesta té l’obligació d’anar efectuant el retorn tal
com s’ha acordat prèviament.
Si una entitat, durant el procés de retorn del préstec, es troba
amb alguna dificultat, el primer que es fa és abordar la pro·
blemàtica i buscar, conjuntament, una solució. Per exemple,
pot ser que l’entitat que està retornant el préstec es trobi que
la quota mensual de retorn del préstec que ha d’afrontar és
massa alta en relació a la capacitat que té de generar exce·
dents. Es podrien, llavors, tornar a calcular els terminis de
devolució per assolir una nova quota que fos assumible per
l’entitat. També es podria donar una situació on l’entitat, per
exemple, afrontés una dificultat puntual. Es podria, en aquest
cas, estudiar l’opció d’establir un temps de carència i que
durant un període determinat s’ajornés el retorn del préstec.
S’analitzaria cada cas i s’intentaria aplicar la millor solució
possible, des de la flexibilitat i la imaginació. I tot, des de la
voluntat que l’entitat pugui continuar desenvolupant el seu
projecte i que segueixi sent viable.

carència

quota de retorn
elevada
recalcular
dificultat
puntual

seccions

Tot i els esforços explicats, si un projecte, finalment, no pogu·
és retornar el préstec, llavors és quan s’activen les garanties:
els avals personals mancomunats.

economia
solidària

En el butlletí núm. 24 s’explicava amb detall, en aquest ma·
sòcies
teix espai, en què consistien els avals personals mancomu·
nats. Resumint, els avals mancomunats consisteixen en el fet
que, quan una entitat demana un préstec a Coop57, se li de·
mana que busqui entre les persones sòcies del projecte, amics,
préstecs
familiars o gent propera, que avalin una petita quantitat i que,
entre totes elles, reuneixin els avals per cobrir la totalitat de
l’import sol·licitat. Es tracta d’un compromís que la persona
dades
assoleix amb l’entitat. Si l’entitat no pogués retornar el prés·
tec, serien les persones fiadores qui el retornarien en nom de
l’entitat, cadascuna per la part compromesa. A partir d’aquell
moment, el préstec deixa de generar interessos i la
prioritat és recuperar el capital prestat, facilitant les
”Si una entitat, durant
condicions de devolució. Els fiadors, per tant, retornen
el procés de retorn del
el préstec en nom de l’entitat, evitant que Coop57 hagi
préstec, es troba amb
d’assumir l’impagament amb fons propis.
Cal remarcar que els objectius bàsics de tots aquests
mecanismes són dos: per una banda, les mesures que
es prenen van orientades a ajudar l’entitat, no a es·
canyar-la amb penalitzacions ni comissions extraor·
dinàries. Per altra banda, el segon objectiu és el de
poder recuperar el capital prestat per tal de protegir
les aportacions que fan els socis i sòcies a Coop57.
Si finalment, i després de tots els mecanismes expli·
cats, persisteix alguna situació en què no s’ha pogut
retornar la totalitat del préstec és el que, a Coop57,
es considera morositat. Tot aquest procés dóna com
a resultat que la morositat de Coop57 se situï en xi·
fres baixes. L’any 2015 es tancà amb una morositat al
voltant del 2% mentre que en el conjunt de la banca,
a l’Estat espanyol, la morositat se situà per sobre del
10%.

alguna dificultat, el
primer que es fa és
abordar la
problemàtica i buscar,
conjuntament, una
solució”

”Si l’entitat no pogués
retornar el préstec,
serien les persones
fiadores qui el
retornarien en nom de
l’entitat, cadascuna
per la part
compromesa”

avals personals mancomunats

devolució

préstec

destacats

MOROSITAT

2% any 2015

estudi cas per cas
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COOP57-ANDALUSIA
reflexió

La secció territorial d’Andalusia va tancar el 2015 amb un to·
tal de 66 entitats sòcies de serveis, amb tres noves incorpora·
cions i 235 socis i sòcies col·laboradores.
Durant aquest segon semestre s’han concedit un total de 10
préstecs nous per un valor total de 288.048 euros.

destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

Pel que fa a l’activitat de la secció, el dinamisme de la secció
andalusa ha fet que esdevinguin sòcies de serveis entitats de
les províncies de Jaén i Almeria. A l’octubre es van agrupar, a
Granada, persones i entitats sòcies de la part oriental d’Anda·
lusia per tal de continuar creant les bases per al desenvolupa·
ment de Coop57 en aquestes províncies.

COOP57-ARAGÓ

Un altre esdeveniment destacat va ser la visita a l’Algarve que
va realitzar Coop57 Andalusia per conèixer projectes d’aquest
territori. Les persones sòcies de Coop57 Andalusia que viuen a
l’Algarve van organitzar una visita a tres experiències d’eco·
nomia social: la Quinta da Fornalha, una explotació agrícola
responsable i amb criteris sostenibles; Tavira em Transião, or·
ganització per la lluita i defensa del territori i Projecto TASA,
un projecte que pretén reivindicar els productes i serveis d’ar·
tesans i artesanes amb els sabers propis del territori.
Respecte a treball intern, les comissions feminista i social,
conjuntament amb la secretaria tècnica, han elaborat dife·
rents qüestionaris per analitzar temes com la situació de gè·
nere que es dóna en les entitats sòcies i dos qüestionaris rela·
cionats amb l’habitatge i amb les administracions públiques,
temes de debat en el conjunt de Coop57.
L’activitat cap enfora de la secció també ha estat molt intensa
en participar en una quinzena d’activitats, jornades i xerrades
a Cadis, Còrdova, Granada, Sevilla, entre d’altres, per tal de
donar a conèixer Coop57 i el model econòmic que proposa.

46 entitats sòcies de serveis
427 sòcies col·laboradores

La secció territorial d’Aragó va tancar el 2015 amb un total de
46 entitats sòcies de serveis i 427 socis i sòcies col·laboradores.
S’han concedit un total de 8 nous préstecs per un valor total
de 193.074 euros.
Durant el semestre s’han incorporat dues noves entitats sò·
cies: la cooperativa El Bisáltico i la Cafeberría Tifinagh. La
primera és una cooperativa de consum de productes agroe·
cològics i de proximitat, i la segona és una cooperativa de
treball que gestiona una cafeteria i una llibreria, amb una
forta implicació social al territori.

Aquest semestre, la secció territorial ha començat l’acompa·
nyament, des dels òrgans socials i des de l’equip tècnic, a una
entitat de Canàries i a quatre de Salamanca. Es va valorar, en
l’àmbit estatal, que la secció d’Aragó, per experiència i per
tenir vincles amb algunes de les noves entitats, podia realitzar
el procés d’acompanyament.
Al propi territori, s’ha col·laborat en activitats organitzades
per altres entitats que han sol·licitat la presència de Coop57,
com en la setmana de la persona emprenedora, organitzada
per la fundació Emprender en Aragón, com a formadors sobre
finances ètiques al programa Emprendes de REAS Aragón i
amb el projecte de formació a noves agricultores ecològiques,
Huertas Life Km 0.
A través de Mescoop, cooperativa per el foment del mercat so·
cial a l’Aragó, de la qual Coop57 Aragó en forma part, es va
participar en la organització de la VI Fira del Mercat Social,
que aquest any es va realitzar al centre social comunitari Luis
Buñuel, de Saragossa, amb un gran èxit d’afluència, tant d’en·
titats expositores com de persones interessades a visitar els
estands, els tallers i la resta d’activitats que es van organitzar.

COOP57-CATALUNYA
La secció territorial de Catalunya va tancar el 2015 amb
un total de 457 entitats sòcies de serveis i 1.953 socis i
sòcies col·laboradores.
Durant aquest segon semestre de 2015 s’han produït un
total de 17 altes d’entitats sòcies de serveis de naturalesa
i sectors diferents i s’han concedit 76 nous préstecs per
un valor lleugerament superior als 3 milions d’euros.
Quant a l’activitat de la secció, aquest segon semestre
ha estat, com sempre, molt intens, treballant en molts
àmbits diferents de construcció d’alternatives socials i
econòmiques i de construcció d’economia solidària.
S’han mantingut nombroses converses amb ajuntaments
i entitats del teixit social per tal d’explorar les possibili·
tats de fer reeixir projectes socioeconòmics que desenvo·
lupin les economies locals, sempre en clau d’economia
social, solidària, comunitària i cooperativa.
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66 entitats sòcies de serveis
235 sòcies col·laboradores

457 entitats sòcies de serveis
1.953 sòcies col·laboradores

Per altra banda, el mes de novembre vam convocar una as·
semblea extraordinària (a més a més de les dues que habi·
tualment se celebren cada any) per parlar de la Fundació
Coop57 i la seva posada en funcionament i per debatre la pos·
sible posada en marxa d’un fons econòmic de lluita contra la
pobresa i les desigualtats socials.
Pel que fa a l’activitat relacionada amb xerrades o partici·
pació en jornades, tot i que el ritme ha baixat aquest segon
semestre respecte als altres, s’han celebrat una dotzena d’ac·
tes amb entitats com ara Cal Temerari, la Ciutat Invisible i la
Fàbrica del Sol, i també en llocs com Navàs, Girona i Reus.
Per últim, ens vam trobar amb la bona notícia que la Raquel
Alquézar va presentar la seva tesis doctoral sobre Coop57 des
d’una visió antropològica. Un document molt valuós de la his·
tòria de la cooperativa.

COOP57-GALIZA

36 entitats sòcies de serveis
139 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Galiza va tancar
el segon semestre de 2015 amb un to·
tal de 36 entitats sòcies de serveis i 139
socis i sòcies col·laboradores.
Respecte a l’activitat creditícia, en
aquest període s’han aprovat un total
3 noves operacions per un import total
de 128.000 euros. Una d’elles a llarg
termini, a l’entitat El Barquito Velero,
destinada a finançar les inversions i
despeses associades al condicionament
del local social de l’entitat. Els dos altres préstecs són a curt
termini i estan destinats a finançar les despeses normals de
funcionament i la programació d’activitats de les entitats be·
neficiàries del préstec, que van ser la Federació de Cooperati·
ves Sinerxia i l’Associació Viraventos.
Pel que fa al Consell de Secció i la secretaria tècnica, destaca
l’activitat vinculada al debat i propostes relacionades amb
l’elaboració del pla de treball de Coop57 i la seva Fundació

per l’any 2016. Alhora, s’ha treballat
per donar continuïtat al seguiment
de l’activitat de determinades sòcies
de serveis, beneficiàries de préstecs
de Coop57.
Respecte a la participació en actes
i xerrades, la secció territorial ha
participat en diverses activitats vin·
culades a la difusió de l’economia
solidària i les finances ètiques. S’ha
fet en xarxa, ja sigui a través de les
associacions de cooperatives sòcies de Coop57 –Ucetag; Uga·
cota i Sinerxia–, com a través d’altres actors. Es va participar a
la Universitat de Vigo, al fòrum d’emprenedoria Pont Up Store
a Pontevedra i al Foro Colaborativo para o Emprego, impulsat
pel Concello de Santiago de Compostel·la. Coop57 també fou
convidada pel círculo local de Podemos en Sanxenxo a una
taula rodona d’iniciatives autogestionades de finances èti·
ques, conjuntament amb Fiare Galiza i AIS O Peto.

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs

COOP57-EUSKAL HERRIA
Estrenem la presència de Koop57 Euskal Herria en aquest apar·
tat del butlletí després de la seva constitució com a secció terri·
torial de Coop57 el passat 20 de juny de 2015.
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el 2015 amb un
total de 15 entitats sòcies de serveis i 59 persones sòcies col·
laboradores.
Els inicis sempre són complexos, ja que s’han posat en funcio·
nament les diferents comissions –social i tècnica– i el consell de
secció per tal de començar a agafar el rodatge suficient i anar
adquirint tots els coneixements necessaris per avançar i créixer
com a eina financera i transformadora al territori.
S’han celebrat dues reunions del consell de secció per tractar
els temes de funcionament ordinari de Coop57 alhora que s’ha
treballat en la definició del pla de treball per l’any 2016. Es va
celebrar una assemblea per tractar i treballar aquest tema i
poder definir entre tothom les línies principals a seguir en els
pròxims 12 mesos, així com les dinàmiques de reunions de les
diferents comissions i òrgans de la secció.
El treball de la secció territorial també ha consistit a parlar amb

COOP57-MADRID

15 entitats sòcies de serveis
59 sòcies col·laboradores

dades

diferents entitats del
territori per donar a
conèixer Coop57 i sig·
nificar-se com a eina
útil per al desenvolu·
pament de l’economia
social i solidària.
Alhora, s’han celebrat
diferents
xerrades
amb actes a la UPV
Gazteiz i a la ikastola
Ibaizabal. S’han realitzat diferents entrevistes a Radio Euskadi, Bilbo Hiria Irratia, Berria i cada quinze dies al programa
Zebrabidea de la ràdio Info7, parlant sobre economia social i
solidària.
Per últim, Koop57 Euskal Herria va col·laborar intensament en
els preparatius i en la celebració de l’Alternatiben Herria (Alter·
nativa dels pobles), tant en l’organització com en la coordinació
de l’esdeveniment celebrat a Bilbao el passat 24 d’octubre.

61 entitats sòcies de serveis
410 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Madrid va tancar el segon semestre de
2015 amb un total de 61 entitats sòcies de serveis i 410 socis i
sòcies col·laboradores.
S’han incorporat un total de 2 noves entitats sòcies de serveis: la
cooperativa Aquo i la Fundación San Martín de Porres. Respecte
a l’activitat creditícia, es van concedir tres nous préstecs per un
valor total de 83.100 euros. Dos d’ells són préstecs d’inversió a la
cooperativa Más Público, editora del diari La Marea i a la Asocia·
ción de Malabaristas de Madrid, més coneguda com a Carampa.
L’altre préstec és un avançament de subvencions a la Asociación
Amigos de la Tierra.
De l’activitat de la secció territorial, cal destacar el treball de camp
realitzat per conèixer les necessitats financeres de les entitats sòci·
es de la secció i aprofitar per conèixer altres entitats pertanyents a
diversos sectors de l’economia social solidària i el món associatiu.
En aquest sentit, s’ha contactat amb més de 100 entitats que actu·
alment no formen part de Coop57 Madrid, que ha permès enten·
dre millor la realitat de l’economia social i solidària madrilenya,

alhora que ha servit per donar més visibilitat a Coop57 al territori
madrileny.
Durant aquest segon semestre s’han realitzat diversos actes i xer·
rades, entre els quals destaquen la participació en el Taller trobo,
celebrat a la localitat de Buitrago de Loyoza el passat mes de se·
tembre, sobre “reptes i oportunitats de l’economia social i solida·
ria”; la jornada celebrada a Arganda del Rey sobre emprenedoria
social, i la participació en unes jornades per a tècniques d’orga·
nitzacions que treballen emprenedoria inclusiva amb població
migrant, organitzades per Economistes sense fronteres.
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[El racó de l’economia
social i solidària]
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

Enxarxar-nos per ser més fortes. Articular estratègies conjuntes que ens permetin millorar. Cooperem i això ens fa
competents. I així, de mica en mica, anem construint i fem créixer una altra economia que ja està aquí.

Fraternitat entre
les finances ètiques
A finals del mes d’octubre, ens van visitar a Barcelona, repre·
sentants de la Nef (Nouvelle économie fraternelle). Es tracta
d’una cooperativa financera francesa creada l’any 1988, em·
marcada en les lògiques de les finances ètiques i que, actual·
ment, compta amb 36.000 socis i sòcies.
Com defineixen ells mateixos, la seva missió és “proporcionar
als seus associats i associades els mitjans per esdevenir ac·
tors de la transició ecològica i social de la nostra societat”. Els
projectes finançats se centren en l’agricultura biològica, les
energies renovables, l’habitatge de propietat col·lectiva i amb
un alt grau d’eficiència energètica, el reciclatge, la comercia·
lització justa i l’emprenedoria social, entre d’altres.
En la trobada que es va celebrar entre Coop57 i la Nef es va
aprofitar per conèixer amb profunditat els dos projectes i co·
mençar a establir llaços de confiança. Es va valorar la possibi·
litat de treballar conjuntament projectes que puguin tenir un
interès recíproc com ho poden ser projectes transfronterers
(per exemple, en les zones franceses d’Euskal Herria i Catalu·
nya) o compartir grans projectes emblemàtics de l’economia
solidària.
Un altre acord al qual es va arribar en aquella trobada va ser
que les dues entitats esdevindrien sòcies l’una de l’altra.
https://www.lanef.com

FESC 2015!

REAPROPIEM-NOS DE LA VIDA!
Com ja és habitual, l’últim cap de setmana del mes d’octubre es
va celebrar al barri barceloní de Sant Andreu del Palomar la IV
edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya.
Segons dades de la mateixa XES, durant els dies 23, 24 i 25
d’octubre, unes 19.000 persones van visitar la Fira, es van
celebrar una cinquantena d’activitats, es va comptar amb el
suport d’unes 100 persones voluntàries i unes 200 entitats van
exposar els seus projectes.
Un any més, Coop57 va participar-hi amb un espai expositor, on
hi van passar centenars de persones a informar-se i a compartir
idees i experiències. Volem agrair la participació de tots els
voluntaris i voluntàries que van fer hores i torns a l’estand de
Coop57.
A més a més, enguany, vam tenir l’honor de formar part de
l’acte inaugural de la IV edició de la FESC celebrada el divendres
23. Complementàriament, durant el cap de setmana vam ser
presents en diferents actes i xerrades al voltant de l’economia
feminista, l’habitatge o les finances ètiques, entre d’altres.
http://www.firaesc.org/
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Alternatiben Herria

POBLE DE LES ALTERNATIVES

El passat 24 d’octubre es va organitzar a Bilbao l’Alternatiben
Herria, sota el lema Bizitza burujabea eskubide osoz (Vida
sobirana de ple dret). Més d’un centenar de sindicats i mo·
viments socials d’Euskal Herria van omplir el cor de Bilbao
d’iniciatives, moviments i pensaments que lluiten per superar
l’actual sistema social, econòmic i cultural que supedita la
vida a favor del capital. Les expectatives es van veure desbor·
dades per la gran participació i vitalitat de l’esdeveniment.
Koop57 Euskal Herria va fer una clara aposta per ajudar la
iniciativa, tant amb la concessió d’un préstec, com participant
de l’organització d’un dels 5 barris en els quals es dividia el
“poble”: el auzoEKOnomia (barri de la EKOnomia).
Una de les conseqüències d’aquell dia fou que Koop57 Euskal
Herria, participa en l’entitat coordinadora de l’acte, Euskal
Herriko Eskubide Sozialen Karta (Carta de Drets Socials
d’Euskal Herria), que aglu·
tina més de 145 sindicats
i moviments socials i ha
efectuat processos en més
de 126 pobles i comarques.
Com versava l’esdeveni·
ment, “perquè en el camí
cap a la vida sobirana ens
trobarem, conquerim els
nostres drets construint al·
ternatives!”

VI Feria Mercado
Social Aragón
La sisena edició de la Fe·
ria del Mercado Social de
Aragón va tenir lloc el pas·
sat 25, 26, 27 de setembre a
un emplaçament ben espe·
cial: el Centre Social Comu·
nitari Luis Buñuel. Arran de
les demandes veïnals, amb
la campanya “Dale vida al
Luis Buñuel”, s’ha aconse·
guit recuperar aquest espai pel conjunt de la ciutadania. Que
la Feria hagi estat el primer gran esdeveniment que ha acollit
el centre remodelat, ha resultat ser una metàfora dels objec·
tius que persegueix la construcció de mercat social, que inten·
ta reactivar l’economia amb valors ètics, socials i comunitaris.
En aquesta sisena edició de la fira del mercat social d’Aragó
s’han donat cita unes 65 entitats vinculades a l’economia so·
cial i solidària aragonesa. El tema principal de la fira ha estat
el de les cures, de manera que, la disposició dels expositors
s’ha organitzat al voltant de 7 eixos: alimentar i abrigar, so·
miar i viatjar, comunicar i crear, aprendre, jugar i recuperar;
acompanyar i facilitar; i participar i construir. Les cures s’han
donat a conèixer des de la imatge dels expositors, en els quals
la creativitat i imaginació dels participants ha fet de la Feria
i de l’espai un lloc més bonic, fins i tot, en el repartiment de
tasques entre les persones que han estat en l’organització de
l’esdeveniment.

NOUS SOCIS I SÒCIES
COL·LABORADORS

2n SEMESTRE 2015
TOTAL 204

[19]
❚❚ Juan Miguel Marabel González
❚❚ Beatriz Rodríguez Pérez
❚❚ Antonio Jesús Arteaga Sánchez
❚❚ Steffen Klaus Mena Angel

❚❚ Luís Cotarelo Alvarez
❚❚ Miriam Casal Madinabeitia
❚❚ Ángel Ceballos Rodríguez
❚❚ Luis Begara Pérez
❚❚ Iván Canca Torres
❚❚ Alejandro Gutiérrez Barrios

❚❚ Eduardo Carruana Sacaluga
❚❚ Javier A. Casanueva Baeza
❚❚ Laura García Gómez
❚❚ Mª Victoria López Ruiz
❚❚ Rodrigo Blanca Quesada
❚❚ Juan Antonio Cordero Valera

❚❚ Elena Posa Farrás
❚❚ Debla Velasco Martín
❚❚ Sindicato de Oficios varios de
Cádiz

Aragó [15]

❚❚ Luis Ignacio Fígols i Pilar
González
❚❚ Saúl Pérez Martínez
❚❚ Fernando Gómez i Laura
Hidalgo

❚❚ Francisco Javier Valero Gómez
❚❚ Juan Manuel Martos Ortega
❚❚ Fernando Pascual Blas
❚❚ Marina Pladevall Llumà
❚❚ Mª Antonia Desamparados

Olmos y Martín Roche
❚❚ César Fuentes Rivera
❚❚ Rafael Gracia i Cristina Celaya
❚❚ Manuel Puyuelo Ortíz
❚❚ Julio Antonio García Castilla

[142]
❚❚ Bernat Chueca Playa
❚❚ María Zamora Belmonte
❚❚ Xavier Queralt Mateu
❚❚ Associació Pas- Amics del Camí
❚❚ Marta Masats Folgueras
❚❚ Mikel Aldaba
❚❚ Alberto Herrero Izquierdo
❚❚ Joan Recorda Pellicer
❚❚ Ferran Navalpotro i Daniela
Buscai
❚❚ Enric Gonzálvez Aparicio
❚❚ Eva de Francisco Puente
❚❚ Alejandro Castán Salinas
❚❚ Juan González Rabaneda
❚❚ Pere Gallifa Beltri
❚❚ José Antonio Roselló Serra
❚❚ Elisenda Vilajoliu Galceran
❚❚ Joan García García
❚❚ Manel Novo i Canyelles
❚❚ Erika Masanet Ripoll
❚❚ Josep Ramos García
❚❚ Joan Manuel Gobern Pont
❚❚ Mª Magdalena Domingo Vila
❚❚ Pere Nadal González
❚❚ Núria Cristina Cano Lucas
❚❚ Ferran Busquets Forés
❚❚ Alba Sánchez Corominas
❚❚ Francisco Javier Valero Gómez
❚❚ Albert Isidro Llobet
❚❚ Julio Cebrian Puyuelo
❚❚ David Budó Martí
❚❚ Enrique Granda Lanau
❚❚ Àngel Espinosa Llauradó
❚❚ Irmak Ertor
❚❚ Víctor-Lluís Mitjans Sanz
❚❚ Daniel Picó Amador
❚❚ Xavier Duran Albareda
❚❚ María Mas Canals
❚❚ Josep Escofet Prat

❚❚ Jordi Cassanyer Tosques
❚❚ Carlos Pérez Piernavieja
❚❚ Carlos Pascual i Mª del Mar
Alvarez
❚❚ José Mª Osuna López
❚❚ Gaia d’Elia
❚❚ Marcel Taló Martí
❚❚ Ester Conde Melús
❚❚ Oscar Mercader Giralt
❚❚ David Pinyol Gras
❚❚ Gerard Salvany Bonet
❚❚ Xavier Cols Mallofré
❚❚ Oriol Farga Fonollosa
❚❚ Clara Castrillo Vaquer
❚❚ Arnau Rojas Costa
❚❚ Dioniso Ortiz Samper
❚❚ Javier Lozano Sorroche
❚❚ Ana Baiges Miró
❚❚ Laura Poblet Estivill
❚❚ Josep Colls Costa
❚❚ Teresa López Mejías
❚❚ Oriol Nicolau Batalla
❚❚ Marc August Muntanya Masana
❚❚ Laura Mas Canals
❚❚ Pablo Checa Dejoz
❚❚ Josep Mª Bofill Condom
❚❚ Guillem Canal Santaeulàlia
❚❚ Gerard Verdés i Rufas
❚❚ Arnau Alarcón Costa
❚❚ Marcel Vidal Arbós
❚❚ Elisenda Ballesté Pau
❚❚ Jordi López Suñé
❚❚ Francesc d’Assís Bastardes
Cardona
❚❚ Alfonso Iglesias Iglesias
❚❚ Juan José Puertas i Angels
Umbert
❚❚ Anna Pau Mayo
❚❚ Ma Teresa Verdú Javierre
❚❚ Xavier Sànchez Castellana
❚❚ Guillem Galera i Léger

❚❚ Ivan Miró i Diana de la Torre
❚❚ Juan Carlos Asbert Alsina
❚❚ Roger Mora Puyal
❚❚ Laia Núria Calvo i Oriol Sánchez
Calvo
❚❚ Miquel Moreno Roldán
❚❚ Victorio Salvador Burgos
❚❚ Antoni Llorente Ferreres
❚❚ Verónica Sánchez Martino
❚❚ Jordi Gabarró Llop
❚❚ Roger Muns Pujadas
❚❚ Ma Josefina Oriol Bert
❚❚ Elena Mendlewicz Puche
❚❚ Fernando Aguilar Fernández
❚❚ Eva Miralbés Castrillo
❚❚ Marina Pladevall Llumà
❚❚ Ignacio Alemán
❚❚ Inés Domínguez Ruiz
❚❚ Fina Ferrer Segarra
❚❚ Ferran Serra Matamala
❚❚ Elisabet Reyesi Jordi Ferrer
❚❚ Carles Algué Santiago
❚❚ Joan Teichenné Jané
❚❚ Alejandro Climent i Abigail
Carrasco
❚❚ Teresa Montagut i Jordi Sisquella Cuso
❚❚ David García Sirvent
❚❚ Lluís Marfany Mazaira
❚❚ Roser Vime Bosch
❚❚ Mercè Moreno Tarrés
❚❚ Jordi Bancells Borràs
❚❚ Joana Vicente de Bobes
❚❚ Marina Sánchez Cid
❚❚ Isaac Vilalta Caellas
❚❚ Marta Salas Romero
❚❚ Carlos Cámara Menoyo
❚❚ Marcel Arias Badia
❚❚ Josep Mª Freixa i Cristina Giner
❚❚ Ita Espinosa Montoya
❚❚ Anaïs Franquesa Griso

❚❚ Joan Manrubia i Anna Calduch
Laporta
❚❚ Llàtzer Torrente Romero i
Yolanda Estellé
❚❚ Ceres Naturals
❚❚ Xavier Massot i Montse Coll
Feliu
❚❚ Stivens García i Anabel Conde
❚❚ Xavi Alavedra Canturri
❚❚ Ignaci Pruna Bassa
❚❚ Marta Muntada Torrellas
❚❚ Juan José Pérez Lara
❚❚ Belén López de Armentia
Uriarte
❚❚ Anna Camats Malet
❚❚ Antonio Amenós Álamo
❚❚ Jaume Canals Riba
❚❚ Artur Reyes Ivern
❚❚ José Luis Castro Aguilar
❚❚ Xavier Lluís Gómez Fabregas
❚❚ Roger Soler Martí
❚❚ Marta Rovira Martínez
❚❚ Maria del Carmen Gómez
Arguimbau
❚❚ Anna Campanera i Oriol Campenera
❚❚ Francisco Javier Arjona Garrido
❚❚ Marina Mensions Llorens
❚❚ Imanol Muñoz Pandiella
❚❚ Amèlia Bautista Batllori
❚❚ Eduard Subirana Parramon
❚❚ Roser Carré Ibáñez
❚❚ Miquel Pauner de Moragas
❚❚ Rosa Surribas Boix
❚❚ Montserrat Salvat Martí
❚❚ Beatriz Balaguer Martínez
❚❚ Montserrat Fons Esteve
❚❚ Roser Rifà Jané
❚❚ Carlos Aguila Campoy
❚❚ Eva Navea Carrasco

Madrid

❚❚ Cristian Iglesias Iglesias
❚❚ José Ignacio Pérez Alonso
❚❚ Raúl González Sanz
❚❚ Estefanía Egido de Frutos
❚❚ Fionna Montagud O’Curry
❚❚ Pedro Miguel Martínez Ráez
❚❚ Emilio González García

Pais Valencià

Galiza

❚❚ Andoni Egia Olaizola
❚❚ Ismael Yagüe García
❚❚ Iñaki Etxebeste Zubizarreta
❚❚ Nahiko Arraiza

Astúries

Andalusia

❚❚ Andresa Mª Presentación
Martorell Inibar
❚❚ Mª Pilar y Julia Mariano
❚❚ Marta Pérez Ferrando

Catalunya

[12]
❚❚ Francisco Javier González Pérez
❚❚ Marta Sorribes Gil
❚❚ Alberto Añino Alba
❚❚ Ma del Rosario Garrido Azpilicueta
❚❚ Ana Ma Gordaliza Fernández

Euskal Herria

[7]
❚❚ David Izagirre i Miren Begoña
❚❚ Iker Lamariano Garagarza
❚❚ Juan Ángel Antonaya Matienzo

[4]
❚❚ Erika Masanet Ripoll
❚❚ Susana Ortola Malvar
❚❚ Pablo Checa Dejoz
❚❚ Antoni Llorente Ferreres

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

[2]
❚❚ Leonardo Da Cruz Blanco
❚❚ Lucía Lourido Moldes i Marina
Moldes

[3]

❚❚ José Mª Heras Vicario

❚❚ Verónica Sánchez Martino
❚❚ Jose Antonio Rancano Muñoz
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NOVES ENTITATS
SÒCIES
26 noves entitats sòcies
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

[Andalusia]

3 noves entitats sòcies
LA EXTRAVAGANTE, S.
COOP. AND.
La Extravagante és una
llibreria situada a Sevi·
lla i constituïda com una cooperativa que
compta amb 3 socis treballadors, 22 “micro·
mecenes”, 4 col·laboradors i una projecció
de 300 socis i sòcies consumidores en el
transcurs de l’any 2014-2015. L’estructura
cooperativista els ha permès crear, entre
els seus clients, un sentit de pertinença col·
lectiva i una xarxa d’intercanvi cultural.
www.laextravagante.es

ECOPRUNUS, S. COOP.
AND.
Cooperativa situada a Granada
que es dedica a l’elaboració de
patxaran artesanal amb una
varietat autòctona de la zona.
Elaboració d’un producte únic, natural i
artesanal, tant en la seva recol·lecció com
en el seu procés productiu. Amb un gran
valor afegit, que té el suport de les insti·
tucions mediambientals de la zona. Sense
additius, conservants, ni colorants, 100 %
andalús.
ecoprunus@hotmail.com

ASOCIACIÓN GRANJA
COLECTIVA D’ALBOLOTE
L’Asociación Granja Co·
lectiva, situada a Albolote
(Granada), és un projecte
de recent creació iniciat per l’associa·
ció d’aturats de la localitat alboloteña.
El projecte es basa amb la creació d’una
granja de caràcter col·lectiu per a la cria
del caprí. El projecte el porten a terme
un grup d’aturats que pretenen així ge·
nerar els seus propis llocs de treball.
granjacolectiva@gmail.com

[Aragó]

2 noves entitats sòcies
EL BISÁLTICO
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CAFEBRERÍA TIFINAGH

ESCOLA GREGAL, SCCL

Primera entitat sòcia de ser·
veis de Coop57 a les illes
Canàries, adscrita, en aquest
cas, a la secció territorial d’Aragó. Es trac·
ta d’una cooperativa de treball, constituïda
per tres joves de La Orotova, a Tenerife.
És un projecte de cafeteria i llibreria que
treballa per construir unes altres rela·
cions econòmiques, socials, culturals i
relacionals. Tots els beneficis generats
es destinaran a la lluita contra l’exclu·
sió social i al repartiment de la riquesa.

Cooperativa nascuda l’any
1981 com a cooperativa d’en·
senyament amb una aposta
autogestionària i un equilibri entre el con·
cert amb l’Administració Pública i la peda·
gogia llibertària basat en l’Escola Moderna
de Ferrer i Guàrdia. L’any 1991 l’escola com
a tal deixa de funcionar a causa de la im·
plementació de l’escola pública gratuïta. Ac·
tualment, la cooperativa gestiona un men·
jador solidari i efectua activitats culturals,
formatives i de divulgació, entre d’altres.

http://www.cafebreriatifinagh.org

http://fernandodeandugar.blogspot.com.
es/2014/04/escola-gregal-sccl-centro-cultural.
html

[Catalunya]

18 noves entitats sòcies
RAONS PÚBLIQUES,
SCCL
Cooperativa de treball del sec·
tor de l’arquitectura formada
per onze persones de diferents
procedències i trajectòries amb un objectiu
en comú: pensar i actuar a favor d’un altre
model de construcció de la ciutat a través
dels projectes i les activitats que desenvolu·
pen.
http://raonspubliques.org/

CALIDOSCOOP, SCCL
Cooperativa de treball que
ofereix serveis professio·
nals a empreses socials,
cooperatives, persones
emprenedores
i agents econòmics i socials de titulari·
tat pública, principalment ens locals.
http://raonspubliques.org/

ASSOCIACIÓ CULTURAL
PRO ATENEU MANLLEU
L’Associació Cultural Pro Ateneu
de Manlleu és una entitat sense
ànim de lucre, que va néixer el
2003, i que té com a objectiu principal fer la
cultura accessible a la població en un àmbit
d’actuació municipal i comarcal, agafant
com a referent els ateneus populars obrers.
www.ateneumanlleu.org

HOBEST, SCCL

Cooperativa de consumidors
ecològics, creada a Saragos·
sa l’any 2003, que aposta per
l’alimentació ecològica, preferentment de
proximitat i amb els mínims intermedia·
ris possibles. Actualment compten amb un
nou local, obert al públic, al barri de la
Jota per facilitar l’accés als seus produc·
tes tant a les sòcies com a qualsevol per·
sona interessada en el consum ecològic.

HOBEST és una coopera·
tiva de treball que es va
constituir l’any 1996 amb una intenció
clarament definida des dels seus inicis:
contribuir al desenvolupament de sistemes
avançats de gestió en les organitzacions.
Treballen des del desenvolupament de
les potencialitats innates d’aprenentatge,
construcció i innovació de les persones.

http://elbisaltico.blogspot.com.es

http://www.hobest.cat

NORAI RAVAL
Cooperativa de segon grau
formada per les entitats Im·
pulsem i Fundació Surt, amb forta presència
al barri del Raval, a fi de presentar-se l’any
2010 a la licitació del Restaurant del Con·
sorci de les Drassanes Reials i Museu Marí·
tim de Barcelona. L’objectiu de NORAI és la
inserció sociolaboral i l’orientació professi·
onal de persones en risc d’exclusió social.
http://www.mmb.cat/img/admin/premsa/ar·
xiu_30_1.pdf

ETICOM-SOM CONNEXIÓ
Eticom-Som connexió s’inte·
gra dins l’àmbit de l’econo·
mia social i solidària com a cooperativa,
de construcció participativa i comunitària,
que busca cobrir les necessitats d’accés als
serveis de telefonia i internet dels seus socis i
consumidors, al mateix temps que treballar
cap a una sobirania dels serveis i les infraes·
tructures de telecomunicacions actuals.
https://eticom.coop

CONREU SERENY
Entitat ubicada a Badalona i
nascuda el 2004, compromesa
amb els valors de l’agroecologia des d’una
perspectiva local i sota els criteris de l’ecolo·
gisme social per assolir un veritable desen·
volupament sostenible. L’associació gestiona
espais hortícoles de forma comunitària i tre·
balla, alhora, amb xarxes de col·laboració,
afegint una visió d’integració de persones
amb dificultats socials i/o en risc d’exclusió.
http://www.conreusereny.cat

MARABAL
Associació ubicada a Barce·
lona, nascuda l’any 2006 que
treballa amb les arts del cos com a mitjà
creatiu i de creixement personal, social i
professional. Treballa el foment, la forma·
ció i la intervenció en arts aplicades a la

2n semestre 2015
NOVES ENTITATS SÒCIES
comunitat, la salut, l’educació i la trans·
formació social. Treballa disciplines com
ara la dansa, el teatre social i de carrer, el
cabaret, l’art-teràpia i l’expressió plàstica.
http://www.marabal.org

ELS NOU RALS
Llibreria ubicada a Vilade·
cans en forma de cooperativa
de treball creada l’any 2013.
L’origen de la llibreria, però, es remunta
l’any 1979 i sempre ha estat un referent
cultural i polític al municipi. Actualment,
la cooperativa neix amb la voluntat de
reivindicar el comerç de proximitat com
a forma de consum sostenible per donar
cohesió social i generar vida i convivència
al municipi.
www.elsnourals.cat

L’ESTOC
Cooperativa d’iniciativa social
nascuda l’any 2011 a Barcelo·
na. A través de la producció i venda de mo·
bles de disseny propi i elaborats a partir de
materials de reciclatge i mobles en desús, es
treballa amb l’objectiu de millorar i dignifi·
car la situació de les persones amb discapa·
citat intel·lectual i el seu desenvolupament
a través del treball. Consta d’una botiga de
venda al públic al barri del Poblenou de
Barcelona.
http://lestoc.com

FLECA L’ARESTA
Cooperativa de treball nas·
cuda a Santa Coloma de
Queralt l’any 2013. Es tracta d’un pro·
jecte agroecològic, cooperatiu i autoges·
tionari que té com a objectiu promoure
l’agroecologia, la sobirania alimentà·
ria, la cooperació social i un món rural
viu. Treballen, principalment, dos àm·
bits: l’elaboració de pa amb ingredients
ecològics, llevat mare natural i forn de
llenya i activitats de formació a esco·
les, instituts i altres centres formatius.
http://arestacooperativa.com

MOIXIGANGERS
D’IGUALADA
Els Moixiganguers és una
colla castellera de la ciutat
d’Igualada nascuda l’any
1995. Des de llavors, més de 600 perso·
nes han vestit ja la camisa morada que
els caracteritza. A més a més de l’activitat
pròpiament castellera, la colla igualadina
organitza altres activitats de caràcter més
social, com ara tornejos esportius, colònies,
sortides, festes i concerts que tenen ressò a
tota la ciutat i la comarca.
http://moixiganguers.cat

NOU PATUFET, SCCL
Escola ubicada i arrelada a la
Vila de Gràcia de Barcelona,
de recent creació, que sor·
geix per tal de poder continuar l’activitat
de l’antic Patufet, creada l’any 1966. Un
grup ampli de professors es postularen com
a continuadors del projecte educatiu, assu·
mint la titularitat de l’escola i constituint-se
en cooperativa per tal de gestionar-la, el Nou
Patufet.
http://www.escolapatufet.cat

COOPERATIVA
CERVESERA LA PUÇA
Cooperativa de treball de recent creació que
vol unificar els diferents projectes indivi·
duals de cervesa artesana amb la finalitat
d’aconseguir una millor efectivitat, tecno·
lògica i econòmica. El projecte compta,
també, amb l’objectiu d’obrir un local en
què produir les diferents cerveses i dedicar
un espai a la venda directa, el consum i la
degustació.

EMELCAT, SCCL
Cooperativa creada l’any 2014 que té com
a activitat principal el disseny, el desenvo·
lupament i la instal·lació de sistemes d’em·
magatzematge elèctric i altres activitats
relacionades. Vol contribuir a un canvi de
model energètic amb la idea de normalitzar
l’emmagatzematge elèctric, cosa que contri·
buiria a augmentar la generació elèctrica a
partir de fons renovables i facilitar l’acos·
tament de la gestió energètica a la societat.
direccio.tecnica@emelcat.cat

SOCIETAT ORGÀNICA
Cooperativa de treball consti·
tuïda l’any 2004 a Barcelona.
Societat Orgànica és una assessoria que pro·
mou el paradigma sostenible en el sector de
l’edificació. La consideració del tancament
del cicle dels materials com a condició ne·
cessària per assolir la sostenibilitat és el seu
referent d’actuació.
http://www.societatorganica.com

ASSOCIACIÓ
ANDRÒMINES

[Euskal Herria]

1 nova entitat sòcia
EUSKAL HERRIKO
ESKUBIDE SOZIALEN
ALDEKO PLATAFORMA
La Carta de Drets Socials
d’Euskal Herria (Euskal Her·
riko Eskubide Sozialen Aldeko) és l’origen
de l’entitat. Es tracta d’una plataforma
que agrupa sindicats i organitzacions so·
cials d’àmbits variats. Arran d’aquesta
carta de principis, s’ha dut a terme una
iniciativa pràctica denominada Alter·
natiben Herria, iniciativa que té el seu
reflex en el dia d’Alternatiba que es va
celebrar en Baiona a l’octubre de 2013.
http://www.eskubidesozialenkarta.com/eskubidesozialen-karta/

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

[Madrid]

2 noves entitats sòcies
AQUO, S. COOP. MAD.
Cooperativa de treball asso·
ciat dedicada a l’assessoria
comptable, de gestió i jurídica
que desitja enfortir el sector de l’economia
social a Madrid a través dels seus serveis. Els
seus socis i sòcies desitgen donar continuïtat
al treball realitzat els últims anys en aquesta
cooperativa, podent exercir la seva activitat
professional i compartint els seus ideals i
principis.

FUNDACIÓ SANT MARTÍN
DE PORRES
La fundació, nascuda
l’any 1969, va començar
amb la missió de crear un alberg per per·
sones en risc d’exclusió social. Els projectes
que actualment estan en marxa intenten
abordar de manera complementària les
necessitats bàsiques d’acolliment per dife·
rents col·lectius, amb accions en les àrees
d’ocupació i habitatge. La finalitat de la in·
tervenció social és ajudar al fet que les “per·
sones marginades sense llar” adquireixin
independència i siguin capaces de viure de
forma autònoma en unes condicions dignes.
http://www.fundacionsmp.org

L’Associació Social Andròmi·
nes és una entitat sense ànim
de lucre que, des de l’any 1993 treballa per
un societat més justa i equitativa, mitjan·
çant la lluita i denuncia de l’exclusió social i
l’acolliment de persones en situació d’exclu·
sió sociolaboral. El seu àmbit de treball és
la província de Barcelona, encara que gran
part dels serveis es concentren en el Vallès
Occidental i al Barcelonès.
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Préstecs a curt i llarg termini
758.000€

Andalusia: 83.4000 €
LAPSO PRODUCCIONES,
S. COOP. AND.

Aragó 63.000 €
20.4000 €
a 24 mesos

AND73 Cooperativa del món escènic, que té el seu ori·
gen l’any 2003 i que sorgeix com a evolució de la Compañía
Maravilla Teatro y Música i de la formació El Cuarteto Ma·
ravilla. Lapso treballa en tot tipus de produccions artístiques
centrades en el teatre, la música i l’humor. El préstec finan·
ça les necessitats de producció de l’espectacle dels “clàssics
excèntrics”.
ECOQUEREMOS, S. COOP.
15.000 €
AND.
a 60 mesos
AND74 Cooperativa de treball amb seu a Còrdova en què
el seu principal objectiu és la integració de les persones amb
discapacitat intel·lectual i el seu desenvolupament en un pla
d’igualtat. Treballa en tasques d’educació ambiental i de re·
ciclatge d’oli vegetal usat. El préstec ajuda a reestructurar les
necessitats financeres de l’entitat.

COMANDO CERVECERO,
S. COOP. AND.

10.000 €
a 60 mesos

AND75 Cooperativa de treball dedicada a la fabricació de
cervesa artesanal mitjançant mètodes naturals de fermen·
tació i elaborada amb productes locals d’excel·lent qualitat.
Alhora, l’entitat promou la cultura de la cervesa artesanal.
El préstec finança la posada en funcionament i la consoli·
dació del projecte.
TELEGRAMA, S. COOP.
14.000 €
AND.
a 60 mesos
AND76 Telegrama és una cooperativa que neix l’any 2007

per tal d’oferir serveis de comunicació a projectes culturals, a
festivals i artistes. Telegrama forma part del Rancho casa de
discos i El Rancho Editorial. El préstec finança la gestió i auto·
edició d’artistes i projectes culturals i en aquest cas produeix
el disc d’El Niño de Elche Voces del extremo.

ASOCIACIÓN MERCAO
SOCIAL Y CULTURAL DE GRANADA

6.000 €
a 36 mesos

AND78 El Mercao Social de Granada, també anomenat
Ágora, el conformen una xarxa de persones i organitzacions
que proposen la creació d’un espai on dinamitzar l’econo·
mia solidària. El préstec finança l’impuls i la consolidació
del projecte així com augmentar la visibilitat de l’activitat,
serveis i principis que ofereix l’associació.
INTER

ASOCIACIÓN MERCAO COOPE- 18.000 €
SOCIAL DE CÓRDOBA
a 48 mesos
RACIÓ
AND79 Grup de persones associades entorn d’un projecte

d’economia social i solidària que pretén crear una alternativa
real a la lògica de producció i consum del sistema convencio·
nal, configurant un mercat que operi sota criteris i relacions
econòmiques justes. El préstec finança les necessitats de cir·
culant de l’entitat envers un dels seus principals proveïdors.
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CAFEBRERÍA TIFINAGH

60.000 €
a 90 mesos

ARA108 Primera entitat sòcia de serveis de Coop57 a les

illes Canàries, adscrita, en aquest cas, a la secció territorial
d’Aragó. Es tracta d’una cooperativa de treball, constituïda per
tres joves de La Orotova, a Tenerife. És un projecte de cafete·
ria i llibreria que treballa per construir unes altres relacions
econòmiques, socials, culturals i relacionals. Tots els beneficis
generats es destinaran a la lluita contra l’exclusió social i al
repartiment de la riquesa. El préstec finança la posada en fun·
cionament del projecte cooperatiu.

EL BISÁLTICO, S. COOP.

3.000 €
a 36 mesos

ARA110 Cooperativa de consumidors ecològics, creada a

Saragossa l’any 2003, que aposta per l’alimentació ecològica,
preferentment de proximitat i amb els menors intermediaris
possibles. El préstec finança les inversions necessàries per a la
consolidació i expansió del projecte cooperatiu.

Astúries 18.000 €
FINCA EL CABILLÓN

18.000 €
a 18 mesos

AST06 Empresa d’inserció impulsada per la fundació EDES

des de l’any 2006. L’empresa neix amb l’ànim de completar
la integració social dels alumnes de l’escola cooperativa
EDES per persones amb discapacitat. Treballa diferents línies
com ara el cultiu ecològic, la jardineria i la venda al públic
d’aquests productes. El préstec finança les necessitats de cir·
culant del projecte.

Catalunya: 392.500 €
ASSOC. CULTURAL PRO
ATENEU MANLLEU

15.000 €
a 48 mesos

CAT1217 L’Associació Cultural Pro Ateneu de Manlleu
és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer el 2003,
i que té com a objectiu principal fer la cultura accessible a
la població en un àmbit d’actuació municipal i comarcal.
El préstec finança l’adequació de l’espai d’una antiga im·
premta del centre de Manlleu per desenvolupar el projecte
de l’ateneu.
TEIXIDORS, SCCL

45.000 €
a 48 mesos

CAT1220 Des de la seva fundació el 1983, Teixidors és
una cooperativa amb vocació social, la finalitat de la qual és
aconseguir la integració social i la independència econòmica
de persones amb dificultats d’aprenentatge. Aquest objectiu,
sempre prioritari, es desenvolupa a partir d’un treball extra·
ordinàriament creatiu amb el teler manual. El préstec finança
les necessitats de circulant de la cooperativa.

2n SEMESTRE 2015

ONCEDITS 4.438.171,50 €
TOTAL

CAFÈ DEL CENTRE, SCCL

70.000 €

POL·LEN EDICIONS, SCCL

a 48 mesos

CAT1221 Cooperativa de treball, del sector de la restaura·
ció, que gestiona el bar restaurant del Centre, Ateneu Demo·
cràtic i Progressista, entitat fundada l’any 1865 per les classes
populars de Caldes de Montbui. En l’actualitat, a l’Ateneu hi
participen 10 entitats amb l’objectiu d’enfortir el projecte as·
sociatiu del municipi. El préstec finança les obres d’adequació
de la cuina i la compra del mobiliari i els estris necessaris per
l’activitat.
ASSOCIACIÓ CULTURAL
ROIG

65.000 €
a 84 mesos

CAT1232 L’Associació Cultural Roig vol contribuir a recu·

perar el lligam del món de la cultura i els moviments socials
amb el moviment obrer i les seves lluites i a generar una reno·
vada cultura de classe. El préstec amortitza un préstec anterior
amb Coop57 i finança l’adequació del local ubicat a Barcelona,
a on desenvoluparan la seva activitat social.

M5IDEES&MERCATS,
SCCL

38.500 €
a 51 mesos

CAT1250 Cooperativa de treball que prové de la fallida
de la també cooperativa de vidre artesanal La Verneda-San
Miguel. La seva activitat principal és la recuperació de la in·
dústria artesana, particularment, el vidre bufat. El préstec re·
estructura la situació financera de l’entitat per la consolidació
del projecte.
XARXA DE CONSUM
SOLIDARI

12.000 €
a 12 mesos

CAT1254 La missió de la XCS és contribuir a la mobilit·
zació política i l’apoderament popular davant de l’actual sis·
tema capitalista i patriarcal. Treballa per fomentar i construir
altres formes de producció, comerç i consum. El préstec finan·
ça l’amortització de 12 títols participatius de l’entitat.
FUNDACIÓ FORMACIÓ I
TREBALL

50.000 €
a 36 mesos

CAT1256 La fundació té com a missió, per una banda, la
formació i inserció laboral de persones amb dificultats per·
sonals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball
i, per l’altra, el Programa d’Entrega Social, que gestiona el
proveïment de roba, mobles i equipament de la llar a famílies
amb pocs recursos. El préstec finança el reforç i ampliació de
l’estructura financera del conjunt d’empreses que formen part
del grup de formació i treball.
NORAI RAVAL, SCCL

50.000 €
a 60 mesos

CAT1263 Cooperativa de segon grau formada per les
entitats Impulsem i Fundació Surt amb forta presència al
barri del Raval, a fi de presentar-se l’any 2010 a la licitació
del Restaurant del Consorci de les Drassanes Reials i Museu
Marítim de Barcelona. L’objectiu de NORAI és la inserció
sociolaboral i L’orientació professional de persones en risc
d’exclusió social. El préstec finança les millores en la cafe·
teria del restaurant.

8.500 €

reflexió

a 36 mesos

CAT1266 Editorial jove nascuda el 2011 en format coopera·

tiu. Treballen a partir de criteris d’ecoedició, és a dir, minimitzant
l’impacte ambiental en tots els processos de producció i edició dels
llibres. El préstec finança les ajudes concedides per l’Institut Català
de l’Empresa Cultural de la Generalitat de Catalunya per l’edició
del llibre Som com moros dins la boira de Joseba Sarrionandia.

ASSOCIACIÓ CULTURAL i
POPULAR LA FALÇ

38.500 €
a 60 mesos

CAT1267 Associació ubicada a Vic que busca promoure acti·

vitats relacionades amb la cultura dels Països Catalans i vol ésser
un espai de trobada on totes les entitats, associacions, organitza·
cions i moviments socials i populars de la comarca puguin dur a
terme les seves activitats. Gestiona un espai cultural i gastronòmic.
El préstec finança les obres d’adequació dels nous espais del local.

Euskal Herria: 20.000 €
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EUSKAL HERRIKO
20.000 €
ESKUBIDE SOZIALEN
a 24 mesos
ALDEKO PLATAFORMA
EH09 La Carta de Drets Socials d’Euskal Herria (Euskal Herriko Esku·

bide Sozialen Aldeko) és l’origen de l’entitat. La carta de Drets Socials
d’Euskal Herria és una plataforma que agrupa sindicats i organitzacions
socials d’àmbits variats. El préstec finança el “Dia del poble de les Alternati·
ves” (AlternatibenHerria) que es va celebrar a Bilbao el passat 24 d’octubre.

Galiza: 128.000 €
ASOCIACIÓN VIRAVENTOS

30.000 €
a 24 mesos

GZ46 Entitat situada a la Corunya i constituïda el 2007 a inicia·

tiva de persones migrants, els seus familiars i professionals. Desen·
volupa la seva activitat buscant la seva integració a través de ser·
veis d’orientació, formació, assessorament i lluita contra l’exclusió
social. El préstec finança les despeses normals de funcionament i
programació d’activitats corresponents al període 2015-2017.

BARQUITO VELERO, S.
COOP. GALEGA

80.000 €
a 84 mesos

GZ47 Cooperativa de treball constituïda el 2015 i situada a
Vigo. Escola que presta serveis d’atenció infantil, menjador i
activitats extraescolars per nenes i nens de 4 mesos a tres anys.
Exerceix la docència des de la responsabilitat i la qualitat adap·
tant-la a l’edat i el desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i
social de cada infant. El préstec finança les inversions i despeses
associades per l’adequació del local social de la cooperativa.
FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS SINERXIA

18.000 €
a 12 mesos

GZ48 Federació que agrupa a 147 cooperatives, que represen·
ten més de 3.350 persones. Formen part de Sinerxia UGACOTA,
UCETAG, UGACOMAR i ARBORE amb l’objectiu de promocionar
les cooperatives i l’economia social com un mitjà per al desenvo·
lupament econòmic i social. El préstec finança les despeses de fun·
cionament i del desenvolupament d’activitats pel curs 2015-2016.
butlletí
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MÁS PÚBLICO, S. COOP.
MAD. (La Marea)

41.100 €
a 66 mesos

MAD57 Cooperativa que es va formar després del tanca·

ment de l’edició en paper del diari Público, col·laborant,
conjuntament, persones treballadores i lectores. La Marea
és una revista mensual en paper i un mitjà digital diari que
aposta pel periodisme rigorós i compromès, els reportatges en
profunditat i la cultura. El seu objectiu és oferir informació
lliure d’interessos empresarials i polítics amb uns principis
editorials clars i ètics. El préstec finança les inversions per mi·
llorar el producte i augmentar la difusió, distribució i vendes
de La Marea.

ASOC. DE MALABARISTAS
12.000 €
DE MADRID
a 36 mesos
(CARAMPA)
MAD59 Entitat que neix el 1988 per l’amor al circ, ente·

nent-lo com a espectacle, com a activitat lúdica, com a estil de
vida, com a eina d’aprenentatge, i com a il·lusió. Té l’objectiu
d’agrupar als aficionats i professionals de les tècniques circen·
ses, crear una escola de tècniques circenses, divulgar les arts
circenses, difondre la història i l’actualitat de les arts circen·
ses i col·laborar amb organitzacions socials. El préstec finança
inversions d’immobilitzat destinades a la millora dels serveis
oferts als usuaris i usuàries.

sòcies
CAPITALCOOP està impulsat per la

préstecs
dades
Durant aquest 2015 s’ha posat en mar·
xa CAPITALCOOP, un programa de
cooperació públic-cooperatiu per faci·
litar la capitalització de cooperatives i
societats laborals.
El programa CAPITALCOOP, que pre·
veu tenir una durada de tres anys, vol
incidir en una de les principals dificul·
tats que tenen aquestes empreses per
accedir al finançament: la seva insufi·
cient capitalització, que les fa febles da·
vant l’anàlisi de les entitats financeres.

Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació
Seira, diverses entitats financeres coo·
peratives (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare
Banca Etica i Coop57) i de dues societats
de garantia recíproca (Avalis i Oinarri).

En què consisteix
CAPITALCOOP?
El programa consisteix en què les per·
sones físiques i/o jurídiques sòcies de
cooperatives o societats laborals dema·
nen un préstec destinat a la capitalitza·
ció de la seva entitat a qualsevol de les
entitats financeres participants.

157 PRÉSTECS
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❚❚Kviures
❚❚DC Cooperativa
❚❚Cresol
❚❚Actua
❚❚Tarpuna
❚❚Celobert
❚❚Cerveses Capfoguer
❚❚Biciclot
❚❚Olivera
❚❚EI L'Eina, SCCL
❚❚Handytec, SCCL
❚❚Unico, SCCL (Handytech)
❚❚Tandem Social
❚❚Nou Set
❚❚ Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL
❚❚SePrA
❚❚Ara Llibres
❚❚Apindep Ronçana
❚❚Calidoscoop
❚❚Compacto SCCL
❚❚Azimut 360, SCCL
❚❚L'Estoc, SCCL
❚❚Fleca l'Aresta, SCCL
❚❚Alternativa 3, SCCL
❚❚Eduxarxa, SCCL
❚❚Mol Matric, SCCL
❚❚Labcoop
❚❚L'Apòstrof, SCCL
❚❚Emelcat, SCCL
❚❚Arkenova
❚❚Conreu Sereny

605.300,00 €
8 persones sòcies
3 persones sòcies
4 persones sòcies
11 persones sòcies
12 persones sòcies
6 persones sòcies
4 persones sòcies
4 persones sòcies
5 persones sòcies
5 persones sòcies
3 persones sòcies
1 entitat sòcia
4 persones sòcies
10 persones sòcies
1 persona sòcia
4 persones sòcies
2 persones sòcies
19 persones sòcies
3 persones sòcies
3 persones sòcies
3 persones sòcies
3 persones sòcies
3 persones sòcies
4 persones sòcies
4 persones sòcies
3 persones sòcies
2 entitats i 1 persona sòcia
2 persones sòcies
13 persones sòcies
3 persones sòcies
4 persones sòcies

38.000,00 €
19.000,00 €
19.400,00 €
34.000,00 €
44.000,00 €
24.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
19.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
13.000,00 €
40.000,00 €
7.500,00 €
12.000,00 €
8.000,00 €
58.000,00 €
12.000,00 €
20.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
14.400,00 €
12.000,00 €
11.000,00 €
8.000,00 €
46.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €

de 4 a 5 anys
6 anys
5 anys
de 3 a 6 anys
6 anys
3 anys
6 anys
3 anys
de 3 a 4 anys
6 anys
3 anys
3 anys
3 anys
6 anys
6 anys
3 anys
3 anys
6 anys
3 anys
de 3 a 6 anys
3 anys
5 anys
3 anys
3 anys
3 anys
de 3 a 5 anys
de 5 a 6 anys
6 anys
3 anys
3 anys
3 anys

El paper de l’administració és subven·
cionar part del deute contret i part dels
interessos que es generin per així mo·
tivar a les persones o entitats sòcies de
cooperatives o societats laborals a capi·
talitzar les seves entitats.
Com a conseqüència de l’augment en
la capitalització, les entitats financeres
participants a l’acord, es comprometen
a estudiar l'obertura d'una línia de fi·
nançament, especialment de circulant,
per a les cooperatives i societats labo·
rals que hagin augmentat el seu capital
social en el marc d'aquest programa.

La importància de
tenir empreses ben
capitalitzades
Els fons propis són un element central
per tal de mesurar la solvència finance·
ra d’una empresa ja que la proporció
entre fons propis i endeutament és es·
sencial per una estructura equilibrada
del balanç de l’empresa.
Quan més grans siguin els fons propis,
més gran serà la solvència de l’empre·
sa. Això permetrà a l’empresa estar mi·
llor preparada per passar per situacions
difícils sense greus contratemps. Els
fons propis de l’empresa procedeixen
principalment de dues fonts:
- Aportacions dels socis
- Beneficis retinguts per l’empresa
Un nivell dèbil de capitalització de les
cooperatives i societats laborals i, per
tant, dels seus fons propis, sovint és un
coll d’ampolla per accedir a línies de
finançament necessàries per a la seva
consolidació o creixement. Una millor
quantitat de fons propis n’enforteix
l’estructura financera i, per tant, la
fa més solvent davant l’anàlisi d’una
entitat financera per a la concessió de
finançament.

2n SEMESTRE 2015

Avançaments de		
subvencions i convenis
[Aragó] TOTAL: 119.400,00€
❚❚ARA106 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN
❚❚ARA107 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
❚❚ARA109 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA ARAGÓN
❚❚ARA111 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL: 2.130.062,84 €
❚❚CAT1206 ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX
❚❚CAT1207 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL
❚❚CAT1211 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
❚❚CAT1212 DINCAT FEDERACIÓ
❚❚CAT1213 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚❚CAT1214 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS
❚❚CAT1218 BATABAT, SCCL
❚❚CAT1219 ARA LLIBRES, SCCL
❚❚CAT1224 ADIFOLK - ASSOCIACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL FOLKLORE
❚❚CAT1225 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC)
❚❚CAT1226 FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE L’HEMOFILIA
❚❚CAT1227 HOBEST, SCCL
❚❚CAT1228 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1229 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
❚❚CAT1230 MENJAR FUTUR, Empresa d’Inserció
❚❚CAT1231 CONFEDERACIO D’ASSOCIACIONS VEINALS DE CATALUNYA (CONFAVC)
❚❚CAT1233 FUNDACIÓN INTERMEDIA
❚❚CAT1234 ASSOCIACIÓ RURBANS
❚❚CAT1235 CASAL INFANTIL LA MINA
❚❚CAT1236 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1237 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
❚❚CAT1238 FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS GITANES DE CATALUNYA (FAGIC)
❚❚CAT1239 ASSOCIACIÓ CIEMEN
❚❚CAT1240 FUNDACIÓ CIEMEN
❚❚CAT1241 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA
❚❚CAT1242 ASOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
❚❚CAT1243 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS)
❚❚CAT1244 ASSOCIACIÓ NATURALISTES DE GIRONA
❚❚CAT1245 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I.
❚❚CAT1248 ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS
❚❚CAT1249 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1251 E.I. ADAD L’ENCANT
❚❚CAT1252 CASAL LAMBDA
❚❚CAT1253 NOU VERD, SCCL
❚❚CAT1255 AGIPCAT
❚❚CAT1257 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1259 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO
❚❚CAT1260 IDARIA, SCCL
❚❚CAT1261 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1262 FUNDACIÓN INTERMEDIA
❚❚CAT1265 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA (CAB)
❚❚CAT1270 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDROMINES MONTCADA I REIXAC
❚❚CAT1271 RECIBAIX, empresa d’inserció
❚❚CAT1272 ROBA AMIGA, empresa d’inserció
❚❚CAT1273 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1275 PROCOOP
❚❚CAT1277 ADEFFA
❚❚CAT1278 ASSOCIACIÓ AMISI
[Madrid] TOTAL: 30.000,00 €
❚❚MAD58 AMIGOS DE LA TIERRA
[Pais Valencià] TOTAL: 50.000,00 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV9

10.000,00 €
45.400,00 €
30.000,00 €
34.000,00 €
35.000,00 €
32.000,00 €
25.600,00 €
75.000,00 €
27.650,00 €
12.100,00 €
70.000,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €
120.000,00 €
125.000,00 €
9.600,00 €
18.500,00 €
40.000,00 €
42.613,84 €
50.000,00 €
200.000,00 €
12.000,00 €
80.000,00 €
24.000,00 €
90.734,00 €
135.000,00 €
15.200,00 €
14.100,00 €
15.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
10.000,00 €
33.500,00 €
11.000,00 €
31.280,00 €
43.700,00 €
17.700,00 €
27.500,00 €
5.900,00 €
11.000,00 €
12.500,00 €
10.825,00 €
25.000,00 €
100.000,00 €
22.000,00 €
42.500,00 €
31.280,00 €
31.280,00 €
100.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €
40.000,00 €

Promoció de la salut i prevenció del VIH
Educació social
Promoció de la salut i prevenció del VIH
Suport i foment de l'Economia Social

Acció Social, Ajuntament de Saragossa
Ajuntament de Saragossa
Acció Social, Ajuntament de Saragossa
Institut Municipal d'Ocupació i Foment Empresarial de Saragossa

Educació en el lleure
Integració persones migrants
Impuls del voluntariat
Integració sociolaboral
Inserció laboral
Formació professional i producció teatral
Producció audiovisual
Projectes editorials
Foment activitats folklòriques
Promoció dels drets i cultura gitana
Serveis assistencials a malalts afectats pel VIH
Promoció de l'economia social i cooperativa
Inserció laboral de persones amb discapacitat
Cultura popular catalana
Inserció sociolaboral
Participació ciutadana i comunitària
Inserció sociolaboral
Promoció de l'agroecologia
Participació ciutadana i comunitària
Suport a serveis socials
Impuls del voluntariat
Promoció dels drets i cultura gitana
Participació ciutadana i comunitària
Participació ciutadana i comunitària
Participació ciutadana i comunitària
Acollida de migrants
Plans d'ocupació
Educació ambiental
Inserció sociolaboral
Intervenció socioeducativa
Inserció sociolaboral
Inserció sociolaboral
Drets de les persones
Manteniment llocs de treball
Promoció dels drets i cultura gitana
Tractament de les drogodependències
Reinserció de persones internades
Inserció sociolaboral
Cultura popular catalana
Inserció sociolaboral
Foment de l'associacionisme
Reinserció de persones internades
Inserció sociolaboral
Inserció sociolaboral
Cultura popular catalana
Inserció sociolaboral
Conservació de la biodiversitat
Mediació Intercultural

Varis
Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya
DP de Salut de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
DP d’Economia Cooperativa, Generalitat de Catalunya
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Cat.
Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Cat.
Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Cat.
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Cat.
Generalitat de Catalunya
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Varis
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
Agència Europe-Education-Formation (programa Erasmus)
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
Varis, Generalitat de Catalunya
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ajuntament del Prat de Llobregat
DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cat.
Generalitat de Catalunya
DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cat.
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
Generalitat de Catalunya
DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Cat.
Generalitat de Catalunya
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Ajuntament de Barcelona
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
DP d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Varis
Generalitat de Catalunya

30.000,00 € Eficiència energètica

Fundació Biodiversidad

50.000,00 € Educadors escoles de mar

Institut Valencià de la Joventut, Generalitat de Valencia

Endosament de factures
[Andalusia] TOTAL: 196.600 €
GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
❚❚AND77
S.COOP.LTDA
FUNDACIÓN GIRASOL BENÉFICO
ASISTENCIAL
ZEMOS 98, SCA
❚❚AND81
[Catalunya] TOTAL: 316.900 €

105.000,00 € Junta d'Andalusia
DG de Serveis Socials i Atenció a les Drogodependències de la Junta d'Andalusia
19.600,00 € Institut de la Cultura i les Arts, Ajuntament de Sevilla
72.000,00 €

❚❚CAT1215 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció

55.000,00 €

❚❚CAT1216
❚❚CAT1258
❚❚CAT1268
❚❚CAT1269
❚❚CAT1276

55.000,00 €
90.000,00 €
50.000,00 €
60.000,00 €
6.900,00 €

FUTUR JUST, Empresa d’Inserció
INSERCOOP, SCCL
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
TRÈVOL MISSATGERS, SCCL
COMPACTO, SCCL

513.500 €

Factures emeses a:

❚❚AND80

2.329.462,84 €

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport, Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMED)
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Molins de Rei
DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
Districte de Les Corts, Ajuntament de Barcelona

Convenis
de circulant

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

75.000 €

Servei de finançament de circulant
[Catalunya] TOTAL: 75.000 €

❚❚CAT1222 RAONS PÚBLIQUES, SCCL
❚❚CAT1246 CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
❚❚CAT1247 MÓN VERD, SCCL

Pòlisses
de crèdit

20.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €

721.881,52 €

A data de 31 de desembre de 2015, Coop57 tenia
vigents un total de 33 pòlisses de crèdit concedides a
entitats sòcies de serveis, per un saldo disposat global de
721.881,52 €

butlletí
informatiu

29

març 2016
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DADES INTERESSANTS
reflexió

Distribució al territori segons el nombre
d’entitats sòcies (A 31 DE DESEMBRE DE 2015)

destacats

700
Nombre total de sòcies de serveis

seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades
Més de 100 entitats

Entre 25 i 50 entitats

Entre 5 i 10 entitats

Entre 50 i 100 entitats

Entre 10 i 25 entitats

Menys de 5 entitats

Andalusia
66
Aragó
46
Astúries
10
Catalunya
457
Euskal Herria 15
Galiza
36
Madrid
61
País Valencià
9

Distribució al territori segons el nombre de socis
i sòcies col·laboradores (A 31 DE DESEMBRE DE 2015)

3.358

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Més de 500 socis/es

Entre 50 i 100 socis/es

Entre 250 i 500 socis/es

Entre 25 i 50 socis/es

Entre 100 i 250 socis/es

Entre 10 i 25 socis/es

Durant el 2015…

64
noves entitats
sòcies

18

informatiu
29 butlletí

març 2016

Menys de 10 socis/es

356

noves sòcies
col·laboradores

Andalusia
235
Aragó
427
Astúries
45
Catalunya 1.953
Euskal Herria 59
Galiza
139
Madrid
410
País Valencià 90

376
nous préstecs
concedits

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
40.000.000

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
2009
424.227

Fons propis
30.000.000
Fons de garantia de préstecs

Aportacions voluntàries sòcies serveis i col·laboradores
TOTAL

2010
477.525

2011
503.600

2012
585.879

-

-

-

32.612

5.854.403
6.278.630

7.583.027
8.060.552

9.888.165
10.391.765

15.270.113
15.888.603

2014
714.96

66.762

destacats
20.372.118
21.084.983

113.09

23.875.53
24.703.59

seccions

20.000.000

Volum anual dels préstecs concedits

economia

2009
2.409.705

10.000.000

Préstecs d'inversió a curt i llarg termini
Pòlisses de crèdit / circulant
Avançaments de subvencions, factures i convenis
Préstecs participatius
0

2013

reflexió
646.103

TOTAL

2009
NOUS

2010
PRÉSTECS

Gestió de títiols participatius

2011
CONCEDITS

2012

79.000

64.000

212.000

3.269.559

3.503.615

-

-

-

2013
4.477.552

2014
6.207.468

2015
6.319.482

807.000

1.019.000

1.024.000

2010

2011

2012

Fons propis

424.227

477.525

503.600

585.879

Fons de garantia de préstecs

-

-

-

32.612

Aportacions socis/es col·laboradors

5.854.403

TOTAL

6.278.630

7.583.027

2011
2.603.867

1.988.847

2009

SALDO VIU DE PRÉSTECS

2010
2.873.909

-

solidària
2013
2.623.524
167.000
555.000
5.072.792
3.076.143
100.000

2012
2.945.277

sòcies

8.185.069 préstecs
6.354.667

2013

2014

2015

646.102

714.967

1.943.641

66.762

113.099

154.608

1.109.000

2014
3.581.42

402.00

4.234.72

450.00

8.668.152

1.036.000

922.00

6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567

dades

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114

Volum anual dels préstecs concedits
12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

2009

2010

2011
2009

2012

2010

2013

2011

2012

2014
2013

2015
2014

2015

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

2.409.705

2.873.909

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.866.400

Pòlisses de crèdit/circulant

79.000

64.000

212.000

167.000

555.000

402.000

1.052.570

Avançament de finançament
40.000.000

1.988.847

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.839

-

-

-

-

100.000

450.000

606.300

Préstecs participatius
TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS
Gestió de títols participatius
SALDO VIU PRÉSTECS
30.000.000

4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.666.110
807.000

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

- 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566 11.602.568

butlletí
informatiu
20.000.000

29

març 2016

19
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“Si vols anar ràpid, ves-hi sol.
Si vols anar lluny, anem-hi juntes”

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

www.coop57.coop
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Proverbi africà

