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Sense sortir del camí

editorial

“És un error seguir els
impulsos de les
polítiques públiques si
suposa restar força a
una estratègia de
transformació
consensuada”

Actualment, el conjunt de l’Economia Social i Solidària (ESS)
està immersa en una espiral de
fort dinamisme i creixement. S’estan recollint els primers fruits de les
llavors sembrades des de fa anys. El
context econòmic i social ha convençut
a més gent de la necessitat de construir una
altra economia per configurar una altra societat
provocant un significatiu increment d’iniciatives d’ESS. D’altra
banda, la pròpia naturalesa de les organitzacions de l’ESS les
han fet més resistents als embats dels darrers anys ja que, aquestes, alteren el seu centre de gravetat: substituir el capital com a
element central pel factor humà, posant les persones i la sostenibilitat de la vida en el centre.

Aquest nou context es trasllada a moltes esferes, entre elles
l’institucional. I així com en altres països i cultures les administracions porten molt temps desenvolupant polítiques
públiques pel foment de l’economia social, en el nostre entorn
aquest tipus d’estratègies s’han començat a implementar, de
manera significativa, en els últims anys. La implicació de les
administracions públiques ha comportat, sens dubte, aspectes
positius per a l’impuls de l’ESS; hi ha casos en els quals s’ha
volgut incentivar la demanda de béns i serveis mitjançant, per
exemple, campanyes de sensibilització i promoció del consum
responsable o desenvolupant una compra pública ètica que
tingui en compte elements més enllà dels eco“L’ESS no ha de ser un
nòmics. A més a més, és de gran rellevància que
es treballi en la millora del marc legal perquè
“tercer sector” de
aquest es converteixi en un ecosistema favorable
l’economia capitalista, sinó
per al desenvolupament dels projectes de l’ESS.

convertir-se en un referent
que lluiti per crear
alternatives al capitalisme
avui, aquí i ara.”
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Però, inevitablement, cada moneda té dues cares
i aquestes intervencions tenen certs perills i ens
confronten amb aprenentatges encara pendents.
Així, existeix una tendència d’opinió segons la
qual en moments de recessió i destrucció massiva d’ocupació
es podria incentivar la creació d’empreses de l’ESS que – “diuen” - crea llocs de treball. No obstant això, l’ESS no es reforça si només es persegueixen objectius vinculats a la creació
d’ocupació. Evidentment, crear noves iniciatives és important,
però també ho és consolidar les existents, fomentar el consum
responsable i cooperatiu, la creació d’un nou model d’accés a
l’habitatge o la recerca de mesures de conciliació de la vida i
les cures, entre d’altres. Sembla del tot convenient pensar si el
foment de l’ESS hauria d’anar vinculat, sobretot, a objectius
qualitatius per sobre dels quantitatius.
D’altra banda, l’ESS no pot estar subordinada als calendaris
dels cicles polítics. És un error seguir els impulsos de les políti-

ques públiques si suposa restar força a una estratègia de
transformació consensuada de cap a on anem, amb qui o amb
quines prioritats. No són poques les veus que alerten d’una
possible explosió d’una “bombolla” que generaria alts costos
per al desenvolupament de l’ESS en un hipotètic futur amb un
marc institucional diferent.
Alhora, i aprofitant l’onada del moment, l’ESS s’ha convertit
en un espai irresistible perquè alguns ho concebin com un
nou nínxol del mercat capitalista. Aquesta situació provoca
un qüestionament permanent sobre el que és transformador
i el que no, fins a on arriben les pràctiques alternatives i on
comença la recerca oportunista del lucre. Segons l’informe de
CEPES 2016, a l’Estat Espanyol l’ESS representa més del 10%
del PIB, reuneix gairebé 45.000 organitzacions, genera més
de 2,2 milions de llocs de treball i vincula, d’alguna manera,
el 42,8% de la població a l’economia social. Però si hi ha gairebé la meitat de la població de l’Estat Espanyol vinculada a
l’economia social, com és que no ens trobem actualment en
un procés de transformació que trenqui amb les dinàmiques
d’un sistema basat en l’explotació i el lucre? Alguna cosa està
fallant. Pot ser que l’error es trobi a entendre a l’ESS com un
sector més de l’economia capitalista. En considerar que la lògica econòmica dominant i el progrés social són compatibles,
que la maximització del benefici a qualsevol preu pot conviure
amb la responsabilitat social o que sota fórmules preteses com
a comunitàries o col·laboratives es generin dinàmiques més
profundes de desregulació laboral i noves fórmules d’explotació capitalista. El capitalisme no té com a objectiu generar
benestar per a les persones ni que les persones puguin viure
amb dignitat en un sistema social i ecològicament viable. Té
sentit mentre permet generar beneficis, no mentre satisfà les
necessitats de les persones.
Des de la reflexió col·lectiva hem de reforçar una ESS allunyada d’aquestes idees. L’ESS no ha de ser un “tercer sector”
de l’economia capitalista, sinó convertir-se en un referent de
transformació, de generació de pràctiques que construeixin
una societat basada en les persones, les cures, formes comunitàries de propietat i la preservació dels sistemes ecològics,
establint unes altres relacions amb la naturalesa i la vida. En
definitiva, una ESS que treballi i lluiti per crear alternatives al
capitalisme avui, aquí i ara.

La Borda: Emissió completada!
865.000 euros per un altre model
d’habitatge

Veus de la comissió feminista: per
una vida laboral més compromesa
amb la cura
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Un semestre de rècord: Més de 6M
d’euros en nous préstecs!
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Implicació col·lectiva per
edificar un nou model
d’accés a l’habitatge
El passat 20 d’abril es va iniciar la campanya per cobrir l’emissió de 865 títols participatius —de 1.000 euros cadascun— per
finançar el projecte d’habitatge cooperatiu
La Borda. Ha estat l’emissió de títols participatius de major volum de totes les que ha fet
Coop57 i es va marcar el 31 de maig com a
data límit per aconseguir cobrir els 865.000
euros del total de l’emissió.
La resposta col·lectiva fou desbordant: en
només 20 dies, més de 200 persones i entitats van cobrir el total de l’emissió i van
fer anecdòtics els terminis establerts inicialment. De fet, les peticions per adquirir títols
en aquests 20 dies es van acostar al milió
d’euros, i es van haver de prorratejar i repartir els títols entre els sol·licitants, ja que la
premissa principal va ser la de prioritzar la

El projecte
de La Borda
La cooperativa La Borda neix vinculada a la Plataforma de Can Batlló
pel barri, que va ocupar el recinte
fabril de Can Batlló, abandonat durant molts anys, al barri de Sants de
Barcelona l’any 2011. La Plataforma,
constituïda gràcies a la suma de persones provinents del moviment històric veïnal, de centres socials okupats,
de cooperatives i d’altres entitats de
l’economia social de caràcter divers,
va decidir impulsar diferents projectes transformadors, cooperatius i comunitaris en el recinte ocupat de Can
Batlló. Entre els quals, un projecte
de cooperativa d’habitatge en cessió
d’ús: La Borda, que desenvolupa una
promoció d’obra nova de 28 habitatges socials cooperatius.
És un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús,
la qual cosa, significa que la propietària de l’immoble serà
la cooperativa i els seus socis i sòcies en tindran el dret d’ús,
però no la propietat i, per tant, s’eviten possibles dinàmiques
especulatives i de compra-venda dels diferents habitatges.
La cooperativa, de caràcter intergeneracional, vol fomentar
formes de convivència més comunitàries facilitant la interrelació entre veïns i veïnes per afavorir

El model de finançament
La promoció i la posada en marxa de la cooperativa —que té
un cost aproximat de 2,7 milions d’euros— s’ha articulat al
marge del sistema financer convencional, implicant a les persones usuàries, les finances ètiques cooperatives i el conjunt
de la societat i el teixit social.
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capil·laritat social i la participació massiva
en l’adquisició de títols.
Amb aquesta emissió es demostra que el
conjunt de la societat civil i el teixit social
organitzat és capaç de fer realitat projectes
de gran envergadura a través de la cooperació i la solidaritat i, alhora, posa de manifest
l’interès i la necessitat social per donar suport a un altre model d’accés a l’habitatge.
Un model cooperatiu i comunitari que persegueix, per sobre de tot, garantir el dret d’accés a l’habitatge per recuperar-ne el valor
d’ús i posar l’èmfasi en el fet social d’habitar-lo en comptes de considerar-lo un bé de
consum i al servei de les lleis del mercat o
de processos especulatius.

El projecte es finança a través de:
• Aportacions de les persones sòcies habitants o sòcies col·
laboradores.
• Préstecs per part de Coop57.
• Aportacions i ajuts per part d’entitats, persones
i institucions.
• L’emissió de títols participatius.

La construcció de La Borda
Una realitat cada cop més propera

L’edifici de La Borda té la particularitat que l’estructura és bàsicament de fusta, i es converteix en l’edifici més alt d’aquestes característiques de tot l’estat espanyol. Tot i que en el nostre entorn és quelcom singular, les edificacions de fusta són
ben corrents a països nòrdics europeus o als Estat Units, entre
d’altres.
Aquesta particularitat ha fet que l’estructura bàsica de l’edifici
s’hagi alçat en tan sols un mes i mig. La segona fase, més
llarga, consistirà a fer tota l’adequació i les instal·lacions dels
habitatges. Es preveu que l’obra estigui finalitzada a l’estiu
de 2018.

El Germinador Social planta
les seves primeres llavors
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
El Germinador Social és un concurs impulsat per Som
Energia i Coop57 que pretén estimular la creació de models
innovadors d’iniciatives socials, energia renovable i eficiència
energètica, i ajudar a posar-los en funcionament amb l’objectiu de promoure nous agents locals per a la transició energètica en el marc de l’economia social i solidària. El passat
27 d’abril de 2017 es va celebrar l’acte final de la 1a edició
del Germinador Social on es van presentar els nou projectes
finalistes i es van repartir els premis d’aquesta primera edició.

El camí
del Germinador Social

El concurs, iniciat el passat mes de novembre, va tenir diverses fases. Primerament, es va obrir un període per presentar
els projectes on, tot i ser un concurs de nova creació, es van
registrar fins a 41 iniciatives diferents. D’aquestes, l’equip del
Germinador Social —format per persones de Som Energia i
de Coop57— en va seleccionar 25, les quals s’ajustaven als
criteris establerts en el concurs. A partir d’aquí es va obrir una
nova fase on els 25 projectes seleccionats es van exposar al
judici i valoració popular. Més de 25.000 vots van determinar

ELS GUANYADORS
Azimut 360
Agrupación de Consumos
Cooperativa de serveis energètics
ubicada a Sabadell que ha desenvolupat el projecte “Agrupació
de Consums”. Consisteix en què
una comunitat de veïns i veïnes
comparteixin un sol comptador
elèctric. En una segona fase, es
planteja que la mateixa comunitat
faci una instal·lació fotovoltaica
que abasteixi els diferents habitatges de l’edifici.
Ecotxe
Cooperativa de consumidores i usuàries ubicada a Palma de Mallorca
que promou l’ús compartit del cotxe
elèctric promovent un model amb
repercussions positives a nivell social
i mediambiental. Aquests vehicles,
propietat de la cooperativa, estarien a
disposició de les persones sòcies per
utilitzar-los quan els necessitessin.
Eeeepa!
Projecte comunitari, sorgit de
l’Associació Serveis Energètics

cinc dels nou finalistes. Els quatre projectes restants van ser
escollits pel jurat del Germinador Social en base els projectes
presentats.

préstecs

Els projectes guanyadors

dades

En l’acte final, els diferents projectes van presentar la seva
proposta i van poder interactuar amb el públic assistent. Finalment, es van desvetllar els cinc projectes escollits pel jurat com a guanyadors de la 1a edició del Germinador Social.
També, durant l’acte, es va determinar un sisè premi on el
públic assistent va votar el projecte que més li va agradar.

Els premis:
• Cinc premis del jurat dotats amb 4.500 euros cadascun.
• Un premi del públic dotat amb 2.500 euros.
• La bonificació en el cost financer d’un possible
préstec demanat a Coop57.
• Suport tècnic per part de l’equip de Som Energia.
• Contactes amb xarxes europees per la transició
energètica.

Bàsics Autònoms, ‘SEBA’ i ubicat
a Barcelona, per crear la figura
de l’agent energètic de barri. Una
persona que assessori, sensibilitzi
i eduqui per promocionar projectes
de transició energètica a les persones del seu entorn més proper.
La Ermineta
Electra-Regadío
Projecte que vol recuperar una
central hidroelèctrica abandonada
al poble de Puente la Reina, a
Navarra, amb l’objectiu d’abocar
l’energia generada a l’enllumenat
públic. Alhora, és un projecte
sobre la base a la sobirania energètica i la participació comunitària
a través del treball col·lectiu dels
habitants del poble.
Som Mobilitat
Cooperativa de consumidores i
usuàries ubicada a Mataró, per una
mobilitat més sostenible. S’ofereix un servei de cotxes elèctrics
compartits i compres col·lectives
de vehicles elèctrics, creant comunitat i fomentant un model més
sostenible i ecològic.

”El Germinador Social
és un concurs impulsat
per Som Energia i
Coop57 amb l’objectiu
de promoure nous
agents locals per a la
transició energètica en
el marc de l’economia
social i solidària”

EL JURAT DEL
GERMINADOR SOCIAL
ALBA DEL CAMPO, coordinadora de la
Taula de Transició Energètica de Cadis.
JAUME ALIAGA, membre del Consell
Rector de Som Energia.
LOURDES BERDIÉ, membre dels
Centres Científics i Tecnològics de la
Universitat de Barcelona.
MAR GRAU, ambientòloga i antropòloga,
membre de la Comissió Social de Coop57.
SIMON LUYTS, membre de la Federació
Europea de Cooperatives d’Energia Renovable,
REScoop Europa.
MARC ROSELLÓ, membre
cooperativista de Som Energia.
TONI LLOTGE, activista social i cultural,
membre de la Comissió Social de Coop57.
SARA PIZZINATO, responsable de
la campanya d’Energies Renovables de
Greenpeace a Espanya.
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Entenent les particularitats de Coop57
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies

El procés
d’avaluació social
A Coop57 ens importa on destinem els nostres diners. Els préstecs de Coop57 van dirigits a entitats
del conjunt de l’economia social i solidària que són
sòcies de serveis de la cooperativa. Però per a ser
sòcies de serveis de Coop57 i, per tant, abans de
concedir-li un possible préstec, volem conèixer l’entitat. Saber què fa i com ho fa.

préstecs
dades

En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem com funciona aquest procés, de quines fases consta i com es
porta a terme.

Coop57 té per objectiu essencial treballar per la transformació
social i econòmica del nostre entorn cap a realitats més justes, equitatives, democràtiques i sostenibles. Per contribuir a
aquest objectiu, Coop57 l’aborda des del prisma financer i intenta convertir l’estalvi en crèdit transformador. És important
entendre que, captar recursos econòmics, sense més, no podrà
transformar cap realitat social o econòmica. El que
”l’objectiu del procés
és transformador i efectiu és adreçar aquests diners
cap a empreses o entitats que alteren les lògiques ecod’avaluació social és
nòmiques establertes i treballen per la transformació
conèixer l’entitat i que
social.

Coop57 tingui
elements per valorar la
seva adequació als
criteris o principis de
la cooperativa”

Per tant, és imprescindible portar a terme el que a
Coop57 coneixem com el procés d’avaluació social.
L’objectiu d’aquest procés és conèixer l’entitat i que
Coop57 tingui elements per valorar-ne els aspectes
generals.

La primera etapa del procés d’avaluació social consisteix en el
fet que l’entitat ompli un qüestionari social on s’aborden aspectes rellevants per a Coop57: l’activitat de l’entitat, els seus
objectius, la gestió interna i els mecanismes de participació,
presa de decisions i transparència, aspectes laborals —tenint
en compte el paper d’homes i dones dins l’organització— i el
ventall salarial de l’entitat. Preguntem que, si hi ha beneficis,
què se’n fa, com es reparteixen. I que, si hi ha pèrdues, com
s’afronten. Preguntem per l’impacte social i mediambiental
de l’entitat en el desenvolupament de la seva activitat i el grau
de democràcia interna de l’organització, entre d’al”la comissió social és
tres.

un grup
multidisciplinari amb
coneixements
acreditats sobre
l’economia social i
solidària i que
participen de manera
militant i
desinteressada, però
extraordinàriament
professional”
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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
particularitats de Coop57.

Quan l’entitat l’ha omplert, el qüestionari social es fa
arribar a la Comissió Social, una comissió de treball
imprescindible en el funcionament de Coop57. És
l’encarregada de portar a terme el procés d’avaluació
social i està conformada per persones que són sòcies
de Coop57, però externes a l’estructura professional,
fet que garanteix una major objectivitat en el procés.

estalvi

Es tracta d’un grup multidisciplinari, de reconegut prestigi i
de coneixements acreditats sobre l’economia social i solidària
que hi participen de manera militant i desinteressada, però
extraordinàriament professional.
Un cop la Comissió Social rep el qüestionari, es concerta una
visita entre l’entitat i la comissió. Aquesta visita serveix per
aclarir dubtes, posar-se cares i veure aquells aspectes que un
paper escrit no pot explicar. I és important per anar dibuixant
un espai de confiança. Aquest és un dels objectius principals
del procés d’avaluació social i, concretament, de la visita que
es fa.
Després de la visita, les conclusions es socialitzen en el plenari
de la Comissió Social que se celebra mensualment. D’aquesta
reunió en surten uns informes que es presenten al Consell
Rector que és l’òrgan encarregat d’aprovar o rebutjar les sol·
licituds d’alta de les noves entitats sòcies. El Consell Rector
es basarà en el seu propi criteri i, sobretot en l’informe de la
Comissió Social.
Els criteris ètics i socials que utilitza la Comissió Social per
portar a terme la seva avaluació són els criteris que, com a
Coop57, s’han establert col·lectivament. És a dir, no es basa
en percepcions o valoracions personals sinó que s’assumeix
el debat col·lectiu fet al voltant dels criteris per avaluar les
noves entitats. Això no implica, però, que la Comissió Social
sigui un agent passiu sinó que, pel fet de ser qui es troba en
l’anàlisi de casos pràctics que generen nous escenaris, moltes
vegades és el motor de nous debats en el si de la cooperativa
i aporta molts dels criteris o principis que acaben esdevenint
globals per a tot Coop57. Per tant, és un procés bidireccional
on l’enriquiment és continu i positiu.
El procés social és la porta d’entrada a Coop57 i és quelcom
imprescindible per garantir que els recursos econòmics aportats pels socis i sòcies es destinaran a projectes que aportin
valor afegit en el desenvolupament de la seva activitat i que
treballin per la transformació social.

qüestionari
entitat

CRÈDIT
TRANSFORMADOR

Prisma financer

comissió
social
VISITA
entitat
CONSELL
RECTOR

VEUS DE
LA COMISSIÓ FEMINISTA
Per una vida laboral més compromesa amb la cura
Ara fa poc més d’un any que la Coop57 va aprovar una mesura per ampliar la baixa parental remunerada de dues a vuit
setmanes (podeu consultar el butlletí n. 30 de la Coop57, al
respecte). Seguint aquesta mateixa línia, la cooperativa i, especialment, la comissió feminista de Coop57 Catalunya, ha
continuat treballant en el seu compromís amb la corresponsabilitat de la cura i amb el feminisme.
En aquest sentit, seguidament recollim les impressions de la
Marion Guillon, treballadora de la Coop57, que es va reincorporar a la cooperativa, ara fa uns mesos, després d’una
baixa per maternitat. Amb la peculiaritat, però, que no es va
reincorporar sola sinó que va començar a treballar en la companyia de la seva filla Iris.
També hem recollit la impressió de l’equip de persones treballadores de la cooperativa que, passat el primer moment de
sorpresa, van acceptar de bon grat la presència d’una criatura
amb pocs mesos de vida en el seu espai de treball.
Després de portar una criatura al món, dels mesos d’embaràs i dels primers mesos de criança, la reincorporació al món
laboral acostuma a ser molt dura. Encara que hi hagi ganes de tornar a la feina —perquè, segons explica la Marion,
passar-se tot el dia amb una criatura pot ser esgotador i la
maternitat, tal com està plantejada en l’actualitat, és un acte
bastant solitari—, normalment la separació mare-criatura es
viu com un moment dolorós. Quan va arribar el moment de
tornar a la feina, la Marion va pensar que podria treballar
amb la seva filla, ja que, en aquell moment, dormia molt.
Hi havia dos factors fonamentals que la van impulsar a fer
aquest pensament. Per una banda, la part emocional, i per
l’altra, la logística. Emocionalment, és dur separar-se d’una
criatura de pocs mesos, i logísticament, a més a més de l’atenció a les necessitats bàsiques, s’hi afegeix el temps dels desplaçaments de casa a la feina i de la feina a casa. Tot això
provoca un major grau d’estrès i comporta que el temps de
separació sigui encara més llarg, afegint el fet que, mentre es
treballa, algú s’ha de fer càrrec de la criatura implicant una
despesa econòmica important.

2010-2016

Quan es va plantejar la proposta a l’equip tècnic de Coop57,
tothom hi va estar d’acord en provar-ho i veure què passava.
La Marion afirma que bona part d’aquesta decisió la va prendre perquè sentia que comptava amb la força i l’acompanyament de la comissió feminista de Coop57 Catalunya. Igualment, de seguida la Marion va rebre la complicitat d’un equip
de treball compromès en contribuir a millorar les mesures
de conciliació i corresponsabilitat en la criança. El context
també va ajudar, ja que la coopera-

tiva no és una empresa amb principis capitalistes, sinó una
cooperativa d’orígens profundament transformadors i revolucionaris i la seva activitat consisteix, en bona part, a ajudar a
construir un món millor.
La presència de l’Iris no ha alterat els ritmes de treball ni ha
fet disminuir la capacitat de gestionar el dia a dia. Contràriament, la seva presència ha aportat alegria i l’experiència ha
ofert la possibilitat d’aprendre a afrontar, col·lectivament i en
un espai poc habitual, un aspecte de la cura que és vital per a
les societats i les persones i que normalment passa desapercebut i queda relegat a la invisibilitat.
A banda de l’experiència encoratjadora de compartir
amb l’Iris el dia a dia, el fet que la nena estigués a
l’oficina ha permès fer un exercici de pedagogia basada en l’exemple a les persones que venien de visita.
Per a la Marion, poder combinar espai de treball amb
la cura de l’Iris, li ha permès estar connectada a la
dinàmica quotidiana de la cooperativa, estar present
en les reunions de treball i participar dels espais de
debat. En definitiva, no desconnectar-se dels espais de
construcció de Coop57, tant dintre com fora de l’horari estrictament laboral, pel fet d’haver estat mare. Poder gaudir de més temps amb la seva filla, ha demostrat que la militància i la maternitat són compatibles.

reflexió
destacats
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sòcies
préstecs
dades
”Marion Guillon,
treballadora de
Coop57, es va
reincorporar a la
cooperativa després
d’una baixa per
maternitat amb la
peculiaritat de fer-ho
en companyia de la
seva filla Iris”

En resum, s’han pogut combinar diferents elements perquè
aquesta experiència, innovadora, per a Coop57, sortís bé: la
reducció de jornada que va decidir fer la Marion, el fet de poder combinar treball a l’oficina amb teletreball, poder gaudir
d’un alt grau de flexibilitat i al cap d’un temps comptar amb
l’ajuda d’una persona externa que durant una part del matí
venia a recollir l’Iris a Coop57 i la retornava al mateix lloc
de treball.
Queda un llarg camí per recórrer, però experiències
com aquesta, estableixen les bases per a una maternitat corresponsable, per una vida laboral més compromesa amb la cura i per una societat més feminista,
que no fonamenti el seu creixement en l’acumulació
de capital, sinó en el benestar de les persones que en
formen part.

socias y socios

”La presència de la Iris
no ha alterat els ritmes
de treball ni ha fet
disminuir la capacitat
de gestionar el dia a
dia”
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COOP57-ANDALUCÍA
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies

La secció territorial d’Andalusia va tancar el primer semestre
de 2017 amb un total de 76 entitats sòcies de serveis i 257 socis
i sòcies col·laboradores. Aquest semestre es van concedir nous
préstecs per valor de més de mig milió d’euros. Concretament,
van ser 519.268,61 euros, repartits en 8 préstecs diferents. Sis
d’aquests préstecs van ser d’inversió, un avançament de subvencions i una nova pòlissa de crèdit.
La secció territorial d’Andalusia ha participat, durant els primers sis mesos de l’any, en 24 actes de difusió de Coop57 amb
presentacions i participació en jornades i tallers relacionats
amb l’economia social i solidària. Aquesta activitat s’ha repartit per, gairebé, tota la geografia andalusa; ciutats i pobles de
les províncies de Sevilla, Màlaga, Huelva, Còrdova i Granada.
Com en anteriors semestres, també crida l’atenció, encara que
cada vegada menys, la participació en activitats que sobrepassen l’àrea geogràfica d’Andalusia. En aquest sentit, Coop57
Andalusia ha participat en el “Sustent Festival Algarve”, festival celebrat a Faro (Portugal) on diferents entitats i col·lectius
de ciutadans van presentar els seus productes, activitats i van

76 entitats sòcies de serveis
257 sòcies col·laboradores

demostrar que existeixen alternatives econòmiques. Igualment, a finals de maig es va
participar en les “Jornades
de Crítica Social”, celebrades
a Ruedasviejas (Salamanca).
Respecte al treball intern i a
part del funcionament ordinari de debats, reunions de
treball, assemblees o la gestió
de la base social, en els primers sis mesos de 2017, s’ha
produït una reestructuració de
la Comissió Tècnica amb l’entrada de dues noves persones i
l’organització d’un equip per a
la negociació de préstecs amb
dificultats.

préstecs
dades

COOP57-ARAGÓN
La secció territorial d’Aragó va tancar el primer semestre de
2017 amb un total de 54 entitats sòcies de serveis i 445 socis i
sòcies col·laboradores. Durant el primer semestre d’enguany,
s’han concedit una dotzena de nous préstecs per un valor de
398.000 euros. S’han concedit cinc nous préstecs d’inversió,
cinc avançaments de subvencions i factures i dues noves pòlisses de crèdit d’un total de cinc que, a 30 de juny de 2017,
tenien un saldo disposat conjunt de 26.839,31 euros.
Les accions i activitats realitzades durant aquest primer semestre a la secció d’Aragó es poden agrupar en activitats relacionades amb aspectes societaris, amb l’actitud proactiva en
el desenvolupament local i amb el treball en xarxa amb altres
organitzacions. Des de l’estiu passat, s’està acompanyant al
grup promotor de Coop57 Astúries, en el seu procés de reorganització i amb la fita posada en la constitució com a secció
territorial, a mitjà termini.
També s’estan mantenint reunions amb administracions i institucions locals, així com realitzant accions de sensibilització
en l’àmbit de la Universitat de Saragossa i d’associacions de

54 entitats sòcies de serveis
445 sòcies col·laboradores
barris, i en altres localitats de la comunitat autònoma, com
Utebo, Jaca i Monzón.
Aquests mesos hem continuat amb una intensa activitat i coordinació amb REAS Aragó i Mescoop Aragó (Mercat Social
Aragó), on es participa activament en diverses comissions i
grups de treball, amb uns resultats molt positius per a ambdues parts, com es reflecteix en l’increment d’entitats sòcies en
aquest primer semestre.

COOP57-CATALUNYA
Coop57 Catalunya va tancar el primer semestre de 2017 amb
un total de 515 entitats sòcies de serveis i 2.248 socis i sòcies
col·laboradores. S’han concedit un total de 76 nous préstecs
per quasi 5 milions d’euros. Una xifra rècord en la història de
Coop57 Catalunya. D’aquest 76 préstecs, 20 van ser d’inversió
i 36 van ser avançaments de subvencions i factures.
A data de 30 de juny de 2017, hi havia vigents un total de 35
pòlisses de crèdit amb un saldo conjunt disposat de més d’un
milió d’euros. Quinze d’aquestes 35 pòlisses s’han obert o renovat durant aquest primer semestre.
D’entre els préstecs, cal destacar que s’han concedit cinc préstecs vinculats a projectes d’habitatge o d’adquisició de locals
per part d’entitats sòcies per quasi un milió i mig d’euros.
Paral·lelament també s’ha portat a terme l’emissió de títols
participatius més gran de la història de Coop57 amb el projecte de La Borda. Els 865.000 euros de l’emissió es van cobrir
amb poc més de dues setmanes, demostrant la força del teixit
social organitzat, compromès i solidari.
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515 entitats sòcies de serveis
2.248 sòcies col·laboradores

També, en l’àmbit estatal, es va desenvolupar el concurs del
Germinador Social on conjuntament amb Som Energia es va
portar a terme un concurs per incentivar la creació de nous
projectes d’innovació social per a la transició energètica.
Respecte a les activitats pròpies de la secció, es van celebrar
les dues assemblees anuals durant aquest primer semestre
amb una assistència al voltant de les 100 persones en les dues
ocasions i demostrant la vitalitat i l’interès cap al projecte de
Coop57 a Catalunya.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el primer semestre de 2017 amb un total de 21 entitats sòcies de serveis i 93 socis i sòcies col·laboradores. Respecte a l’activitat creditícia, encara que s’està treballant en diversos préstecs, durant el primer
semestre només s’ha concretat un préstec d’inversió de 20.000
euros a la cooperativa Hiruki Komunikazioa per a l’arrencada
del seu projecte.
Pel que fa als actes de difusió es van fer xerrades en cursos de
formació d’emprenedoria social amb l’entitat Koopfabrika i es
va participar en una taula rodona amb Fiare al mercat alternatiu d’Arrasate; es va seguir col·laborant setmanalment amb
Info7 Irratia. També es va prendre part, com a convidats, en la
VII Conferència Internacional de la Vía Campesina celebrada al
País Basc i organitzada per EHNE Bizkaia, un sindicat i moviment social agrari d’Euskal Herria i sòcia fundadora de Koop57
Euskal Herria. La Vía Campesina és un moviment internacional
que aglutina a milions de camperols i camperoles, agricultors
i agricultores de petita i mitjana escala, persones sense terra,
dones i persones joves d’àmbit rural, pobles indígenes, migrants
i persones treballadores del camp de tot el món.

COOP57-GALIZA

21 entitats sòcies de serveis
93 sòcies col·laboradores

D’altra banda, Koop57 ha participat en un projecte educatiu
elaborat conjuntament entre Oikocredit, Fiare, Setem, Economistes sense fronteres, Mundu Bat i el mateix Koop57. L’objectiu
d’aquest programa és desenvolupar una unitat didàctica per a
les escoles, basada en la transmissió del funcionament i la cultura de les finances ètiques.
A partir del mes de juny i de cara al futur més immediat, s’ha
començat una ronda de reunions amb diferents agents socials,
polítics i sindicals amb l’objectiu d’aconseguir diferents nivells
de compromís d’aquests interlocutors per anar consolidant la
secció territorial.

COOP57-MADRID

destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs

35 entitats sòcies de serveis
145 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Galiza va tancar el primer semestre de
2017 amb un total de 35 entitats sòcies de serveis i 145 socis i
sòcies col·laboradores. Respecte a l’activitat creditícia, es van
aprovar dues noves operacions de finançament de circulant
mitjançant dues pòlisses de crèdit.
En aquest període s’han realitzat dues reunions de l’assemblea
de secció, en els mesos de febrer i juny. En elles es van aprovar
els diferents punts debatuts però realitzant observacions respecte a la necessitat d’una major dotació pressupostària per
a la millora tecnològica i la consideració que la cooperativa
encara té marge de maniobrar per reduir el preu dels préstecs. En el debat sobre l’activitat que porta a terme la secció,
es va acordar una línia continuista en els àmbits de treball
principals: intercooperació, captació i dinamització de la base
social, col·laboració amb les administracions públiques locals
i la millora en la dinamització de les eines comunicatives de
la secció territorial.
Pel que fa a la participació en actes i xarxes, cal destacar dues
accions. D’una banda, la participació en la jornada titulada

reflexió

dades

“Outra forma de vivenda é possible” celebrada
a La Corunya i promoguda des de l’associació
“Outra forma de Vivenda”, que pretén engegar
una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, en el
municipi de La Corunya. Coop57 va participar en
una taula d’experiències vinculades a l’acompanyament i finançament de projectes d’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús, i va informar de les línies d’actuació de la cooperativa en aquest àmbit.
D’altra banda, es va participar també en la Trobada Anual 2017 de REAS Galícia celebrada el mes d’abril al municipi de Vedra. Van participar unes 50 persones pertanyents
a 21 entitats d’economia social i solidària, entre elles Coop57,
i l’activitat va tenir dos objectius. El primer, donar visibilitat
al teixit de l’economia social i solidària de Galícia; i el segon, aprofundir en la divulgació i coneixement de dues línies
d’activitat que desenvolupa REAS, com són l’auditoria social i
l’organització de les cures.

64 entitats sòcies de serveis
448 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Madrid va tancar el primer semestre de
2017 amb un total de 68 entitats sòcies de serveis i 448 socis i
sòcies col·laboradores. Durant aquest mateix període de temps
es van concedir nous préstecs per valor de 370.796,51 euros
per un total de vuit noves operacions, quatre d’elles, noves
pòlisses de crèdit. En total, a data de 30 de juny de 2017, la
secció de Coop57 Madrid tenia vigents sis pòlisses de crèdit per
un saldo disposat conjunt de 209.117,05 euros.
Durant aquest semestre la secció ha organitzat dos tallers. Per
una banda, un taller enfocat a entitats de l’economia social
i solidària, sòcies i no sòcies, per explicar-los les novetats de
serveis financers de Coop57, i un altre taller als diferents òr-

gans de la secció territorial de Coop57 Madrid per refrescar els
processos, procediments i estructura de Coop57.
Coop57 Madrid ha tingut la visita d’un grup de 24 persones
pertanyents a cooperatives de crèdit brasileres, CECREMGE, de
Mines Gerais, que estan interessades a replicar la nostra eina
en aquest estat brasiler.
Respecte al treball extern, s’ha participat en el Pla Estratègic
d’Economia Social i Solidària pel desenvolupament del teixit
productiu i pel finançament de l’economia social i solidària
i en el Pla d’Impuls del Consum Sostenible de l’Ajuntament
de Madrid.
També s’ha participat dins del marc del conveni de REAS amb
l’Ajuntament de Madrid en una formació sobre alternatives
de finançament, en la jornada “Finances de transformació”
i amb una paradeta en les fires d’Economia social i Solidària
dels districtes de Centro i de Villarverde.
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[El Racó de l’Economia
Social i Solidària]
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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.

Coop57 Andalucía
visita l’Algarve
Coop57 va participar en el Festival Sustent’Algarve, celebrat
a Faro (Portugal), entre els dies 28 i 30 d’abril. Amb el lema
“Pensar en el present i planificar el futur”, el festival es conformava com un espai per a la sensibilització ciutadana,
incidint en la necessitat d’abandonar l’explotació de petroli
pels riscos que comporta, i més en una zona turística com
l’Algarve, mostrant que és possible una alternativa energètica
sostenible basada en les energies renovables.
Entre les activitats del festival hi havia sessions informatives, tallers, projecció de pel·lícules i concerts de música. Va
destacar la presència de diversos expositors que van mostrar
alternatives energètiques sostenibles, la fabricació de cotxes
elèctrics i vaixells que funcionen amb energia solar, i la construcció amb materials sostenibles. Coop57 va estar representada per les sòcies de Coop57 de l’Algarve i d’Andalusia, i van
participar amb un estand informatiu i una ponència en la
qual es va explicar el cas de Coop57 com a eina financera per
a la transformació social.

Reestructuració del
món cooperatiu a Galícia
ESPAZOCOOP és una associació sense ànim de lucre, d’àmbit
gallec, que associa a cooperatives de totes les tipologies i naturalesa, de caràcter multisectorial, i que s’inspira en els principis
i valors cooperatius. Es constitueix recentment com a resultat
de la fusió per integració de tres associacions de cooperatives:
UGACOTA, UCETAG i SINERXIA, promotores, totes elles, de la
secció territorial de Coop57 Galiza. Al moment de la fusió ESPAZOCOOP agrupa a un total de 186 cooperatives, la base social de
les quals està integrada per 1.120 persones sòcies treballadores,
340 sòcies consumidores i usuàries i 570 persones assalariades.
El volum conjunt de facturació d’aquestes cooperatives ascendeix a 45 milions d’euros.
Els objectius de la nova entitat seguiran en la línia de les anteriors, especialment centrada a agrupar i defensar els interessos
de les cooperatives sòcies, divulgar, fomentar i consolidar el cooperativisme com a eina de desenvolupament socioeconòmic
en el marc de l’economia social i solidària i fomentar la intercooperació.
ESPAZOCOOP continuarà amb la tasca de foment i consolidació de les finances ètiques a Galícia, desenvolupada fins ara per
SINERXIA, UCETAG i UGACOTA que, pel que fa a Coop57, es
concretarà en la participació
en els òrgans socials de la secció territorial de Coop57 Galiza i en la difusió de Coop57, a
través de les seves plataformes
i canals de comunicació i en la
seva programació d’activitats.
http://espazo.coop/
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146 organitzacions
han ensenyat el cor!
BALANÇ SOCIAL DE LA XARXA
D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE
CATALUNYA
El Balanç Social és una eina
de construcció d’economia
solidària i mercat social per
establir processos d’avaluació
d’impacte i de millora interna
de les organitzacions d’economia solidària que reporta
informació sobre diferents
criteris: dades econòmiques,
democràcia, igualtat, medi
ambient, compromís social i
qualitat laboral i professional.
La campanya d’enguany, que avalua l’exercici 2016, ha tingut un increment de participació del 40%, amb un total de
146 organitzacions que han decidit elaborar el balanç social
consolidant aquesta eina que exposa de manera transparent el
funcionament de les seves entitats i reivindica les organitzacions d’economia social i solidària. Coop57, com en tots els anys
anteriors ha realitzat també el balanç social de la XES.
http://ensenyaelcor.org/

Trobades per
les persones
CUIDEM LA VIDA I LES
CIUTATS A ANDALUSIA I
ARAGÓ
El passat mes d’abril es va celebrar a Còrdova
la XIII Trobada d’Economia Alternativa
i Solidària, organitzada per IDEAS i sota el
lema “Per una economia que cuidi la vida”
on l’objectiu era situar el feminisme com a
eix transversal de les jornades amb el propòsit
que des de l’economia social i solidària es
potenciï un diàleg amb els feminismes i per
replantejar el treball i horitzons conjunts.
D’altra banda, el passat mes de juny es
van celebrar a Saragossa les XXII Jornades
d’economia solidària organitzades per REAS
Aragón que giraven entorn la vida a les
ciutats i com vincular-les amb l’economia transformadora.
Es va treballar i reflexionar sobre com cuidar la ciutat del
futur i quins rols es podien exercir des de les organitzacions
i empreses d’economia solidària, i com treballar per
transformar des del col·lectiu.

NOUS SOCIS I SÒCIES
COL·LABORADORS

reflexió

1r SEMESTRE 2017

TOTAL 180

[11]
❚❚ Sergio Almisas Cruz
❚❚ Ángela Lara Garía

❚❚ Jesús Camacho Fernández
de Liger
❚❚ Juana Mª Pérez Valero, Javier
Lucena

❚❚ Miguel Ángel Labadia Cumbreras
❚❚ Vicent Climent Llorca
❚❚ Rafel Jesús Gutiérrez

❚❚ Carlos Paradas García
❚❚ Antonio Sánchez Gallardo
❚❚ Alicia González Sosa
❚❚ José Robles Martínez

Aragón [3]

❚❚ José Luis Pérez Laguarta

❚❚ Ana Isabel Buen Abòs

❚❚ José Luis de las Heras

Catalunya

❚❚ Eduard Pérez Massot
❚❚ Aureli Grau Boada
❚❚ Anna Costal Fornells
❚❚ M. José Boluda Monzó
❚❚ Muriel Palma Lomker
❚❚ Margrit Lomker Suhr
❚❚ Ester Mora Vidal
❚❚ Álvaro Escudero Vadillo
❚❚ Imma Gamundí Boyeras
❚❚ Josep M. Montaner, Zaida Muxí
❚❚ Núria Arasa Plà
❚❚ Olga Loriz, Sergi Herrando
❚❚ Xavier Gumara Rigol
❚❚ Marta Gilabert, Ignasi Bernat
❚❚ Roger Calbet Bigorra
❚❚ Cristina Chaves Lázaro
❚❚ M. Teresa Aparicio Fernández
❚❚ Antonio Caro, Magdalena
Gutiérrez
❚❚ Cristina de Llanos
❚❚ Rosa M. Sánchez, Juan Carlos
Plana
❚❚ Susanna Roch Rivelles
❚❚ Daniel Salinas Lalanza
❚❚ Rafael Llanas Villanueva
❚❚ Lluís Toneu Panicot
❚❚ Ivan García Nolla
❚❚ Susana Vega González
❚❚ Jordi Garet Quartero
❚❚ Eulàlia Duran Bellido
❚❚ Enric Rolduà Cunilleras
❚❚ Anna García López
❚❚ Guillem Tarroja Calvo
❚❚ Júlia Caparrós Ayala

❚❚ Gaspar Tarrida Sugrañes
❚❚ Martí Soler, Mercè Vilalta
❚❚ Ferran Calbet Bigorra
❚❚ Raquel Alquézar, Janneke
Alquézar
❚❚ Cristina Caba, Òscar Abellán
❚❚ Roc Barnils Virgili
❚❚ Amancio García Pelegrín
❚❚ Ma Teresa García Serra
❚❚ Neus Agustí Cortina
❚❚ Looky Productions
❚❚ Maria Làzaro Mullor
❚❚ Joaquim Lázaro García
❚❚ Laura Sales Gutiérrez
❚❚ Oriol Francolí Andreu
❚❚ Fundació Intermon Oxfam
❚❚ Mercè Juan, Josep Llurba
❚❚ Pau Comellas Prat
❚❚ Jordi Plans Rosselló
❚❚ Joan Albert Erráez Castelltort
❚❚ Rubén Pérez Rodríguez
❚❚ Xavier López, Ma Isabel Fernández
❚❚ Sandra Láñez Jiménez
❚❚ Libertad Molina Morales
❚❚ Ferran Armengol Enguix
❚❚ Clet Herrero Olivo
❚❚ Agustín José Viñayo Carreño
❚❚ Sergi Rubia Olives
❚❚ Jordi Curell Sanmartí
❚❚ Lluís Mauri Sellés
❚❚ Júlia Pírez Curell
❚❚ Ma Teresa Aparicio, María
Palmés

❚❚ Marcel Tarrés Garriga
❚❚ Daniel Ortinez Martí
❚❚ Marta Ball-Llosera
❚❚ Ma Lluïsa Ortín Moreno
❚❚ M. Carmen Rovira Buyreu
❚❚ Francesc Piñeiro Fernández
❚❚ José Terés Turmo
❚❚ Josep M. Torrents Abad
❚❚ Joaquín García Martínez
❚❚ Ma Lluïsa Forcadell, Enric Sardà
❚❚ Elena Guim Vallejo
❚❚ Rafael Barbé Rubí
❚❚ Francesc Anton Duarte
❚❚ Gonzalo Candanedo Fernández
❚❚ Àngels Santandreu Ojeda
❚❚ Francisca Barjola Duran
❚❚ Diego Jiménez García
❚❚ Arnau Sánchez Sala
❚❚ Juan Manuel Rojas Suárez
❚❚ Joan Trias Badruna
❚❚ Josep Riera, M. Dolors Morera
❚❚ Joan Ignasi Puig Velasco
❚❚ Gonzalo Mateos Benito
❚❚ Joana Masó Illamola
❚❚ Caterina Úbeda Oltra
❚❚ Pau Rué Queralt
❚❚ Celestino Andrés Sánchez
Ramos
❚❚ Marc Font Ferrés
❚❚ Bartomeu Martínez
❚❚ Rosa Palacín Sanmartí
❚❚ Ziargi Inhar Etxarte Moreno
❚❚ Ernest Pons Rojas

Andalucía

[125]
❚❚ Carla Alsina Muro
❚❚ María Lucchetti Bochaca
❚❚ Axel Baiget Morreres
❚❚ Jonatan García, Marta Ramos
❚❚ Isabel Fachal Iglesias
❚❚ Pol Turull Cortés
❚❚ Carles Pons de Hita
❚❚ Jaume Pujante Agudo
❚❚ Clara Sendra Ortola
❚❚ Antoni Maria Olivella Solé
❚❚ Mireia Giràldez Torras
❚❚ Maria Forns Roca
❚❚ Mercè Roigé Ferrer
❚❚ Ignasi Bea Seguí
❚❚ Eduard Montesinos Ciuró
❚❚ Ricard Ginjaume Clusellas
❚❚ Francisco Mosquera, María dos
Anxos Iglesias
❚❚ Ferran Aguiló García
❚❚ Gerard de Josep, Laura Santiago
❚❚ Jaume Guillamon Villalba
❚❚ Cristòfol Oliver
❚❚ Núria Casadó Senise
❚❚ Associació Solidança
❚❚ Pol Ràfols Perramon
❚❚ Josep M. Perramon, Mireia
Llussà
❚❚ Lluís Rafols, Elisabet Ribé
❚❚ Oscar Vigara López
❚❚ Júlia Fisas Companys
❚❚ Javier Casado Pulido

Euskal Herria

[15]

❚❚ Jorge Lagar Rey
❚❚ Montserrat Brunet Navarro
❚❚ Imanol Zubizarreta
❚❚ Ander Txintxurreta Ibabe
❚❚ Jesús Elorza Portilla

Madrid

[14]
❚❚ Concepción Morales, Eduardo
Lozano
❚❚ Antonio Cangas Redero
❚❚ Beatriz Gurdiel Robles

❚❚ Kontxesi San Juan Elizalde
❚❚ Maialen Chantre Irazoki
❚❚ Talleres Mitxelena
❚❚ M. Sofia Chasco, Jesús Chasco
❚❚ Ugaitz Iturbe Hermoso de
Mendoza

❚❚ María Cristina de Hoyos
❚❚ Míriam Díaz de Tuesta Illera
❚❚ Fundación Joxemi Zumalabe
❚❚ Albert Martínez López-Amor
❚❚ Lluis Rodríguez Algans

Galiza

❚❚ Sergio Aguado
❚❚ Manuel Torrico Ruiz
❚❚ Rubén Pedro Piñera Pérez
❚❚ Carlos Simón Selva
❚❚ Mª Jesús Herrero Sanz
❚❚ Yago Alvárez Barba

❚❚ Carlos Ramos Rascón
❚❚ Roman Dergam Mojzisek
❚❚ Fatima Solloso Irimia
❚❚ Fundación de los Comunes
❚❚ Maialen Gredilla Egusquiza

Asturies

destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
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[7]
❚❚ Abel Rodríguez López
❚❚ Carlos Tuñón González
❚❚ Patricia Silvia Mascuñán Tolón
❚❚ Jose Manuel Ben Álvarez
❚❚ Mª José Cabaleiro Casa
❚❚ Carlos Iglesias Malvido
❚❚ David Esperón Fontán
[5]
❚❚ José Luís Múgica Caso
❚❚ Álvaro Noriega Pérez
❚❚ Noelia García Fernández
❚❚ Fernando del Pozo
❚❚ Enrique Javier Díez Gutiérrez

butlletí
informatiu
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NOVES ENTITATS
SÒCIES
44 noves entitats sòcies
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

[Andalucía]
4 noves entitats sòcies
ASOCIACIÓN PONTE,
Iniciativas psicosociales
Entitat sense ànim de lucre ubicada
a Sevilla i creada l’any 2004 per un grup de
professionals experimentats en la intervenció
psicosocial. Porten a terme projectes que treballen sistemes de protecció a menors, inserció
sociolaboral de joves en risc d’exclusió social,
acompanyament familiar, atenció a menors
víctimes d’abusos, intervenció reeducativa
amb homes agressors en violència de gènere,
entre d’altres.
http://www.asociacionponte.com/

AVANZA,
empresa d’inserció
Empresa d’inserció amb l’objectiu
primordial de procurar la integració sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i també desenvolupar la seva formació per
al seu trànsit cap al mercat laboral ordinari.
L’empresa gestiona tres centres diürns per a
gent gran, la guarderia municipal de la ciutat
d’Écija i una cafeteria en el Centro de Mayores Macarena.
http://avanzaempresadeinsercion.es/

COOPERACTIVA,
S.COOP.AND
Cooperativa creada l’any 2016 per un grup
d’antics treballadors del complex municipal
de piscines de Puerto Real. Després de ser
acomiadats estant en vaga a causa de l’impagament de nòmines, la gestora de la instal·
lació va acabar abandonant i suspenent el
servei. Així doncs, es tracta d’un projecte de
recuperació i de posada en funcionament del
complex esportiu de la piscina pública per
part de la cooperativa.

AMANAR EN RED, SOC.
COOPERATIVA
Cooperativa d’Iniciativa Social de recent creació formada
per persones de llarga experiència i
trajectòria en l’economia social solidària. Amanar, que significa en aragonès “anar al costat” descriu i sintetitza
l’essència del mateix: assessorament,
acompanyament i formació per a entitats i projectes de l’economia social i
solidària, sempre de manera col·lectiva
i en xarxa. www.amanar.net

PLANEA SOLUCIONES,
SOC. COOPERATIVA
Planea soluciones és una cooperativa de serveis de consultoria informàtica a Saragossa que treballa des
d’una perspectiva responsable amb la
societat i l’entorn i que aposta per l’economia social.

ASOCIACIÓN LA OLIVA

PESTALOZZI, SOC.
COOPERATIVA

7 noves entitats sòcies
ECOZARA, SOC.
COOPERATIVA
Cooperativa formada per dues
famílies que volen dedicar-se a recuperar l’horta saragossana des de l’agroecologia. Van realitzar un programa
setembre 2017

Veterà agricultor ecològic de Sant Mateo de Gállego, molt compromès amb
l’agricultura ecològica i biodinàmica,
que distribueix a grups de consum i
majoristes. A més, promou intercanvis
i estades, dins d’un projecte educacional d’àmbit internacional, el propòsit
del qual és compartir coneixements i
experiències en l’àmbit de l’Agricultura
i Ramaderia Ecològiques i de vida sostenible.

https://planeasoluciones.com/

[Aragón]

informatiu
32 butlletí

https://www.facebook.com/ECOZARA/

FÉLIX BOLEA ALMALE
(AUTÒNOM)

cooperactiva.puertoreal@gmail.com

Associació cultural ubicada a Sorvilán, a la
província de Granada. El seu objectiu és impulsar el desenvolupament artístic a través
de la mateixa pràctica artística i la investigació i recerca. info@laoliva.org

10

de formació dins del projecte europeu
Hortes Life Km 0, que els va donar l’impuls definitiu per continuar el treball
desenvolupat pels seus avis. La seva finca està oberta als usuaris, els qui acudeixen assíduament i recullen ells mateixos les hortalisses que consumiran.

Pestalozzi és una cooperativa
d’iniciativa social que promou la creació d’espais educatius de qualitat sota la
pedagogia Montessori a Aragó i la seva
promoció com a eina de canvi per a
l’educació i la societat.
http://nidozaragoza.es/

SOCIEDAD COOPERATIVA
URBANA DE TRABAJADORES
Cooperativa formada per treballadors del bus urbà de Saragossa, per poder optar a la gestió del
Transport Urbà a la ciutat de Saragossa,
que actualment està concedida a una

multinacional mexicana. Després de
sol·licitar la municipalització del servei i no aconseguir-ho es va optar per
aquesta via que es considera la més
adequada per preservar l’ocupació, les
condicions dignes de treball, oferir un
millor servei i aconseguir que els beneficis repercuteixin en la comunitat.
http://scut.webnode.es/

ORTAL Y TAL, SOC.
COOPERATIVA
Cooperativa de treball associat
que neix dels somnis comuns
dels seus socis i del convenciment de
contribuir a l’alimentació de la societat. Conreen aliments saludables i
nutritius i treballen per la sobirania
alimentària a través de la producció agroecològica i la comercialització en canals curts i venda directa.
https://ortalytal.wordpress.com/

[Catalunya]

21 noves entitats sòcies
ART&COOP, SCCL
Cooperativa de treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre,
que promou produccions artístiques per a
la transformació individual i col·lectiva, a
través dels valors dels processos creatius cooperatius. L’entitat defensa un nou model de
producció cultural i artística, on el procés i
el resultat tenen el mateix valor qualitatiu,
generant noves dinàmiques transformadores i estètiques. http://www.artandcoop.org

UNI.CO, SCCLUnió de Cooperatives
Plataforma d’empreses formada
per 10 cooperatives independents, multidisciplinàries i amb caràcter innovador, pertanyent als sectors energètic, tecnològic i industrial, amb l’objectiu comú de poder oferir al mercat projectes i solucions integrals
d’eficiència i estalvi. http://www.unico.coop/

Federació d’entitats
CALABRIA 66
Entitats i veïns del barri de Sant
Antoni de Barcelona van iniciar el
2012 un procés, on la mobilització ciutadana, entitats, col·lectius i veïnes conformen
un espai comunitari per crear, oferir projectes i activitats en els àmbits de l’educació,
del veïnatge i culturals i així enriquir i potenciar la vida del barri i del seu teixit social,
apostant per l’autogestió i la cooperació.
www.calabria66.net

1r semestre 2017
ESPAI GARBUIX, SCCL
Cooperativa d’iniciativa educativa
sense ànim de lucre que desenvolupa un projecte d’educació viva a Sant Feliu de Llobregat, dirigit a infants de 18 mesos a sis anys i a les seves famílies, basat en
el respecte i la capacitat innata dels infants
per aprendre a partir del joc, l’exploració i el
moviment lliure.
http://espaigarbuix.blogspot.com.es/

EL PASTOR DE
RIUDAURA (AUTÒNOM)
En Marc August Muntanya és un
pastor establert al poble de Riudaura que porta un ramat de cabres per a
la producció artesanal de formatges amb
una visió de la ramaderia respectuosa amb
l’animal i amb l’entorn. Addicionalment a
l’elaboració de formatges, la seva activitat interacciona amb el poble i la pagesia,
col·laborant en la prevenció d’incendis,
neteja de marges, repartir adob i activitats educatives per als infants del poble.
http://elpastorderiudaura.cat/

NOVA 2003
Cooperativa de treball ubicada a
Barcelona que pertany al grup cooperatiu
Som (antigament Grup Cultura 03) que ofereix serveis de gestió especialitzats en el món
cooperatiu i l’economia social. Desenvolupa
serveis de gestió integral en l’àmbit comptable, administratiu, laboral, documental i
informàtic.
http://som.cat/index.php/ca/pagines/221-nova-2003

LA SOCIETAT
RECREATIVA I CULTURAL
L’ALIANÇA DE CUBELLES
Entitat centenària creada el 1914
amb l’objectiu d’oferir activitats d’esbarjo als seus associats.
Després de molts anys tancada, l’impuls
i la determinació dels seus socis i sòcies i
del conjunt de Cubelles ha permès la seva
reobertura per tal d’oferir activitats culturals i socials al conjunt del municipi
www.aliancacubelles.com

FUNDACIÓ PRIVADA
ULLDECONA
La Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2005,
que treballa per tal de millorar la qualitat
de vida dels veïns i veïnes d’Ulldecona a través de diversos serveis socials i assistencials.
La Fundació treballa amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: gent gran,
infància, persones amb discapacitat, persones amb difícil accés al mercat laboral, etc.
http://fundacioulldecona.com

FUNDACIÓ CÍVICA
ESPERANZAH
Organització sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de potenciar
i consolidar el sector de l’economia social,

solidària i el desenvolupament sostenible. És un projecte del Prat de Llobregat
on els ciutadans i ciutadanes de la ciutat
són els principals beneficiaris de les accions que es porten a terme en els àmbits
de gestió ciutadana, desenvolupament
local i enfortiment del teixit associatiu.
http://www.fundacioesperanzah.org

SECRETARIAT DE
CORALS INFANTILS DE
CATALUNYA
Entitat que agrupa les corals infantils de Catalunya i que té per objectiu
la difusió, creació i formació del cant coral
català, unint a totes les corals infantils que
comparteixen els mateixos valors i que entenen el cantar més enllà de la música. L’any
2017 l’entitat celebrà el 5oè aniversari des
de la seva fundació el 1967 i agrupa més de
150 corals dels Països Catalans.
http://www.scic.cat/

FUNDACIÓ PROJECTE
MIRANDA
Fundació sense ànim de lucre creada l’abril de 2008 i dedicada a la difusió
del coneixement, la comprensió i el respecte
pels cavalls, la terra, el medi rural i la natura. Acompanya i facilita processos personals,
educatius i formatius amb el suport d’aquest
animal, en interacció amb el medi natural i
amb diferents àmbits com el de les arts escèniques. http://www.projectemiranda.cat/

ORGÀNIC, SCCL
Cooperativa de treball de recent
creació i ubicada a Gavà. Va néixer fruit de
la convergència entre dos projectes: per una
part, el grup de consum El Rebost, i per l’altre el projecte Orgànic de venda de productes de dietètica i fitoteràpia. Els dos projectes
van buscar un espai físic on poder estendre
la idea d’un consum de productes ecològics i
de proximitat a uns preus assequibles.
http://www.organicgava.cat/

GIMNÀS SOCIAL SANT
PAU, SCCL
L’origen del gimnàs Sant Pau es
remunta al 1940 quan s’inauguraren uns banys públics de titularitat municipal. Als anys 90, la Federació Catalana
de Natació i diversos professors d’INEF van
crear l’actual Gimnàs Sant Pau. El 2012, davant la fallida del gimnàs a causa de la mala
gestió, els treballadors i treballadores van
decidir comprar el gimnàs. El darrer pas ha
estat el procés per passar de SL a cooperativa
sense ànim de lucre. Un espai comunitari de
la gent del barri que va molt més enllà d’un
simple gimnàs.
http://www.salvemelsantpau.com/

GATAMAGAT, SCCL
Cooperativa de treball creada recentment i ubicada al barri de
La Bordeta de Barcelona que consisteix
en la creació d’una sala d’escape room i
l’organització d’activitats i experiències

de dinamització mitjançant el joc, però
amb un enfocament diferencial i un fort
desig de teixir uns vincles forts amb el
barri on s’ubica el projecte i vincular-se al
moviment veïnal, associatiu i cooperatiu.
http://www.bizarrebcn.com/

ALENCOP, SCCL
Cooperativa d’iniciativa social,
creada per donar resposta a un problema
de recollida i tractament de residus en els
entorns urbans, i per garantir les condicions
de vida digna d’un col·lectiu en situació de
vulnerabilitat abordant de manera integral
les necessitats bàsiques i d’ocupació, formació i habitatge, mitjançant un model d’activitat socioeconòmic cooperatiu.
http://alencop.coop

DIOMCOP, SCCL
El mes d’agost de 2016 un grup
de quinze persones venedores ambulants
en situació irregular estudiaven la viabilitat econòmica i social d’aquest projecte. El
passat mes de març de 2017 es va constituir
la cooperativa amb l’objectiu de què les persones que en formen part puguin realitzar
activitats de venda ambulant a la ciutat de
Barcelona, complint amb totes les normatives legals aplicables.

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

LA RAPOSA DEL POBLE
SEC, SCCL
Cooperativa de recent creació que
gestiona un bar vegà i una llibreria feminista ubicada al barri de Poble
Sec de Barcelona. L’espai del bar s’entén
com un lloc de trobada social on s’oferiran
plats 100% vegetarians a preus populars. El
mateix local disposa, a més, d’un espai de
llibreria de temàtica feminista, literatura
infantil amb perspectiva de gènere i assajos
sobre veganisme. https://laraposacoop.wordpress.com/

EKONA, SCCL
Cooperativa especialitzada en economia que promou la innovació en l’àmbit
públic i comunitari per transitar cap a una
nova democràcia. Proposa noves idees i estratègies econòmiques per establir la base
d’un nou escenari social a favor de l’apoderament i l’equilibri de les persones amb
el seu entorn, entenent l’economia com la
gestió dels béns comuns per atendre les necessitats de tothom.
http://www.ekona.cc

TAULA PER MÈXIC
Associació formada per persones,
tant de Mèxic com d’altres països,
per entitats i per col·lectius, que treballen
des de Barcelona per la pau i els drets humans de Mèxic, compromesos amb la lluita
contra les diverses manifestacions de la injustícia social que imperen en aquest país
llatinoamericà: violència, corrupció, impunitat o exclusió social.
https://taulapermexic.org
butlletí
informatiu
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FUNDACIÓ FESTA
MAJOR DE GRÀCIA
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L’any 1956, els carrers que guarnien Gràcia
per la seva festa major van decidir unir-se
creant una Federació que vetllés pels interessos comuns. El 2009 es canvia la federació per una fundació atesa que aquesta responia millor a les necessitats de les entitats.
La Fundació està formada per les 22 comissions de carrer que celebren la Festa Major a
Gràcia. www.festamajordegracia.cat

Cooperativa de treball associat
constituïda el 2015 i ubicada a
Compostel·la, que té per objectiu la creació de projectes, dinàmiques i altres accions que promoguin l’assentament de la
creació artística en la societat, així com
la regulació del sector professional a Galícia. La cooperativa està integrada per
creadores i creadors i agents culturals de
diverses disciplines. http://www.7hcoop.es/

ALFRED MARCH,
“LA RURAL” (AUTÒNOM)

PEGADAS S. COOP
GALEGA

L’Alfred March és un productor de verdures
ecològiques, establert al parc de Collserola, que serveix a diferents cooperatives i
grups de consum ubicades a Valldoreix, La
Floresta i altres llocs propers. Forma part
d’un projecte col·lectiu, encara embrionari,
anomenat ‘La Rural’ que pretén agrupar
diferents productors de la zona, agrícoles
i ramaders, i alhora, agrupar les persones
consumidores. https://laruraldecollserola.com/

Cooperativa de treball associat
constituïda el 2005 i ubicada a la Corunya, l’activitat de la qual es desenvolupa en el sector de les arts gràfiques.
La missió de la cooperativa combina la
creació i consolidació de llocs de treball
estables i de qualitat, amb la prestació
d’un servei integral en el seu sector
d’activitat, en els àmbits de marcatge i
comunicació, a través de la implementació dels principis i valors cooperatius.

[Euskal Herria]

http://www.pegadas.es/

2 noves entitats sòcies
HIRUKI KOMUNIKAZIOA
KOOP. ELK. TXIKIA
Cooperativa de treball ubicada a Hernani
que desenvolupa la seva activitat en l’àmbit
de la comunicació. Ofereix processos i serveis comunicatius, especialment, a entitats
de l’economia social i solidària, a moviments
socials i a productores, entre altres.

TALAIOS KOOP. ELK.
TXIKIA
Cooperativa de treball ubicada
a Errenteria que desenvolupa
la seva activitat en els àmbits de la innovació social, la promoció de programari
lliure i processos de transformació social
i econòmica. Aplica models de negoci innovadors i solucions tecnològiques en diferents àmbits com ara la gestió, la comptabilitat i l’ús de la informació estratègica
de les empreses. http://talaios.net/

[Galiza]

3 noves entitats sòcies
Unión de Cooperativas
ESPAZOCOOP
És una associació sense ànim de
lucre, d’àmbit gallec, que pot associar a
cooperatives de qualsevol tipologia i naturalesa multisectorial, i que s’inspira en els
principis i valors cooperatius. Es constitueix a finals de 2016, com a resultat de la
fusió per integració de tres associacions de
cooperatives: UGACOTA, UCETAG i SINERXIA, promotores de la secció territorial de
Coop57 Galiza. http://espazo.coop/
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7H S. COOP. GALEGA

[Madrid]

6 noves entitats sòcies
ENTREPATIOS, S. COOP.
MADRID
Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús. El seu objectiu principal és millorar l’accés a l’habitatge
mitjançant un nou model d’accés no
especulatiu, segons el qual la propietat
de l’habitatge recau en la cooperativa, i els seus cooperativistes disposen
del dret d’ús d’un habitatge i els seus
espais comuns amb caràcter social,
econòmic i ambientalment sostenible.
https://entrepatios.org/

ASOCIACIÓN TODO POR
LA ‘PRAXIS’
Entitat implicada en processos
de construcció col·lectiva que desenvolupa part del seu treball en la construcció col·laborativa de dispositius microarquitectònics o micro-urbanístics. La
metodologia de treball es recolza en
les pràctiques col·laboratives, en l’aprenentatge i en la participació directa.
http://www.todoporlapraxis.es/

GRUPO TANGENTE, S.
COOP. MADRID
Grup cooperatiu que té la idea
d’unir l’activitat de diverses cooperatives per buscar buscant la millora de la
seva capacitat de prestació de serveis i
les condicions laborals dels seus socis i
sòcies treballadors. Compten amb una
àmplia cartera de productes de serveis
que ofereixen a les seves 16 cooperatives sòcies, moltes de les quals són sòcies

fundadores de Coop57 Madrid i mentre
que d’altres es van sumar en els últims
anys. https://tangente.coop/

ASOCIACIÓN UN INICIO
PARA TODOS
L’associació dóna resposta,
a través de la formació i l’ocupació,
a col·lectius de joves en risc o situació d’exclusió social. A La Nave, espai
multidisciplinari on duen a terme la
formació, acullen a joves en risc d’exclusió social, però també a tots aquells
que estan disposats a despertar el seu
talent i a llaurar el seu propi futur.
http://www.uninicio.org/

RECUMADRID, S. COOP.
MADRID
Entitat sense ànim de lucre
que neix de la mà d’un grup
de professionals afins al camp social,
cultural i el medi ambient Treballen
en diversos projectes vinculats amb el
reciclatge, amb la finalitat d’augmentar
la qualitat de vida i el benestar de les
persones més desfavorides i vulnerables
a través de la inserció social i laboral.
http://www.recumadrid.es/spip/

ASOCIACIÓN CULTURAL
CUL DE SAC (EDICIONES
EL SALMÓN)
Projecte editorial que va néixer en 2008 autogestionat i sense ànim
de lucre: no rep ajudes ni subvencions
públiques o privades, i es manté exclusivament de la seva mateixa activitat. A
més, les publicacions estan lliures de
copyright, de manera que s’anima als
lectors que difonguin i reprodueixin
els seus continguts tranquil·lament.
https://edicioneselsalmon.com

[País Valencià]
1 nova entitat sòcia
ASSOCIACIÓ ATELIER

Associació de Tècnics Especialistes en Investigacions i Estudis
sobre la Realitat Llatinoamericana. Es
tracta d’una organització no governamental creada el 1989, amb seu a València, dedicada a la cooperació internacional per al desenvolupament, que duu a
terme programes de cooperació conjuntament amb organitzacions de països de
l’Amèrica Llatina. http://ongdatelier.org/

1r SEMESTRE 2017

UN SEMESTRE DE RÈCORD
108 PRÉSTECS CONCEDITS
TOTAL: 6.243.096,60 €

El primer semestre de 2017 ha estat un període protagonitzat per l’activitat
creditícia. S’han concedit préstecs per valor de més 6,2 milions d’euros dirigits
a finançar més de 100 entitats de l’economia social i solidària.
Aquesta xifra, assolida en tan sols sis mesos i que representa
un rècord en la història de Coop57, té un altre element positiu
referit a la tipologia dels préstecs concedits. En els darrers anys,
l’avançament de subvencions i endossaments de factures tenia
un pes molt significatiu essent la tipologia de finançament de
més volum. I tot i que segueix representant un gruix important
del nostre finançament i un servei financer cabdal per a moltes de les nostres entitats sòcies, aquest semestre veiem que el
volum total de préstecs destinats a inversions (productives o de

locals i habitatges), pràcticament, ha doblat la xifra d’avançament de subvencions i factures: s’han avançat diners de subvencions i factures per un valor total de gairebé 2 milions d’euros.
Al seu torn, s’han concedit préstecs d’inversió, d’habitatge i de
locals d’entitats per un valor total de 3,5 milions d’euros. Aquest
és un element molt positiu, ja que aquests préstecs, els d’inversió, normalment van vinculats a processos de creixement i consolidació de les entitats, enfortint les seves activitats productives
i la generació de llocs de treball estables.

Projectes singulars
D’entre aquests 108 préstecs, que a continuació expliquem un a
un, en destaquen alguns pel seu volum, però sobretot per la seva
singularitat. Són préstecs, per una banda, vinculats al món de
l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús (Cal Met i La Borda) i de l’adquisició de locals per part d’entitats sòcies (Gedi).
Per altra banda, s’han concedit préstecs vinculats a espais socials de dues entitats recuperades i impulsades pel teixit social
del seu entorn. Es tracta de La Lliga de Capellades i de L’Aliança
de Cubelles.
En el primer cas, i després de superar uns anys de dificultats econòmiques, el gran esforç de les persones vinculades al projecte

ha fet que ‘La Lliga’, entitat ubicada en un municipi amb poc
més de 5.000 habitants, compti amb gairebé 900 socis i sòcies i
s’hagi convertit en el referent cultural i social del municipi. En
el segon cas, el de l’Aliança de Cubelles, es tracta d’una entitat
centenària i arrelada al seu municipi, la qual feia més de 10
anys que era tancada i estava sense activitat per manca de pressupost. L’impuls de la nova junta i la implicació del teixit social
i comunitari del municipi, així com el compromís i suport del
consistori local, ha fet que s’hagin pogut reunir els recursos i la
força col·lectiva suficient per tirar-la endavant i reobrir la seva
activitat social i cultural.

reflexió
destacats
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economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

1.466.000 €

Préstecs d’habitatge i locals d’entitats
GEDI GESTIÓ I DISSENY,
SCCL

400.000 €
a 119 mesos

CATH01 Cooperativa que agrupa i desenvolupa un gran

nombre de projectes d’intervenció social dirigida a l’atenció
de persones i a la generació de valor social. Porta a terme
projectes de serveis residencials, serveis escolars, de lleure,
serveis de mediació, psicologia, geriatria i inserció laboral,
entre d’altres. El préstec finança la compra de la finca de
Can Colomé per convertir-la en un local de l’entitat i que
esdevingui una casa d’acollida per a joves en situació d’exclusió sociolaboral.

LA SOCIETAT RECREATIVA
300.000 €
L’ALIANÇA DE CUBELLES
a 181 mesos
CATH02 Entitat centenària creada el 1914 amb l’objectiu
d’oferir activitats d’esbarjo als seus associats. Després de molts
anys tancada, l’impuls i la determinació dels seus socis i sòcies i del conjunt de Cubelles ha permès la seva reobertura per
tal d’oferir activitats culturals i socials al conjunt del municipi. El préstec finança les obres de rehabilitació de l’edifici
per posar-lo a punt per l’activitat cultural i social de l’entitat.

ASSOCIACIÓ ‘LA LLIGA’
de CAPELLADES

150.000 €
a 180 mesos

CATH03 La Lliga Comercial, Industrial i Agrícola, co-

neguda pels vilatans com ‘La Lliga’, és una de les entitats
socials més veteranes de Capellades (Anoia), creada el 1901.
Entitat sociocultural sense ànim de lucre, és un espai de

trobada per a les persones i entitats del municipi i desenvolupa activitats socials i culturals per a tots els públics. El
préstec finança les obres necessàries pel manteniment i millora del local així com per adquirir part de l’immoble on es
desenvolupen activitats de ‘La Lliga’ i que no era propietat
de l’entitat.

CAL MET, SCCL

316.000 €
a 180 mesos

CATH04 Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús

creada l’any 2016 i ubicada a la Masia Cal Met, al poble
d’Aguilar de Segarra. La cooperativa la conformen un grup de
persones que busquen viure en comunitat amb criteris ecològics i de decreixement escapant de l’afany especulatiu del
mercat immobiliari, cercar una major interacció amb el medi
ambient i viure en comunitat. El préstec finança la compra de
la masia per part de la cooperativa Cal Met, SCCL.

LA BORDA, SCCL

300.000 €
a 6 mesos

CP7 L’estructura de finançament de la Borda té diferents

parts, una de les quals consta d’un préstec participatiu, una
tipologia de finançament amb vocació de permanència i
llarga durada. La Borda és un projecte d’una cooperativa
d’habitatge en règim de cessió d’ús ubicada al barri de Sants
de Barcelona a l’espai de Can Batlló. El préstec finança part
de la construcció d’un edifici de nova construcció amb 28
habitatges socials i cooperatius.
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Préstecs inversió a curt i llarg termini

2.002.843,76 €

reflexió
destacats

Andalucía: 490.743,76 €

Aragón 112.000 €

ASOCIACIÓN CONVIVEN

ASOCIACIÓN ASDECOBA

25.000 €
a 60 mesos

AND98 Col·lectiu amb consciència educativa i ecològica,

seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

organitzat de manera horitzontal, independent de les institucions i autogestionat. De la seva oferta d’activitats destaquen
l’activitat formativa i cultural, visites i activitats per a centres
educatius i activitat turística, d’oci i temps lliure. El préstec
finança la millora de les instal·lacions de l’espai cultural.

ZEMOS 98, S.COOP.AND

75.743,76 €
a 119 mesos

AND100 Cooperativa ubicada a Sevilla que treballa per la

cultura lliure i la innovació social. L’objecte social de l’entitat serà la investigació, formació i gestió de projectes relacionats amb la cultura, l’educació, la narrativa audiovisual i el
procomú. El préstec reorganitza l’estructura financera de la
cooperativa.

ASOCIACIÓN CULTURAL
GITANA VENCEDORES

12.000 €
a 3 mesos

AND101 Aquesta associació sense ànim de lucre va ser
fundada l’any 2008 al barri de les Tres Mil Viviendas de Sevilla. Entitat que treballa per seguir “vencent” en els diferents
àmbits d’actuació com ara la lluita contra les drogues, en la
distribució d’aliments a través de la creació d’un banc d’aliments i en l’alfabetització de dones. El préstec finança la licitació de dues casetes a la Feria de Sevilla 2017.

munitari Buenos Aires) és una organització que treballa en
l’àmbit de l’exclusió social al barri de Buenos Aires de la ciutat de Salamanca. L’entitat es composa de diferents col·lectius
relacionats amb el barri, en un clar intent per determinar,
conèixer i ajudar a solucionar, de forma comunitària, les problemàtiques del seu entorn. El préstec finança el procés de
consolidació de l’entitat.

ASOCIACIÓN DOCE

30.000 €
a 60 mesos

ARA122 Organització sense ànim de lucre, constituïda el 2012
per a la creació d’“Entorns d’Aprenentatge”, orientats a facilitar el
desenvolupament de les etapes de l’ésser humà i donar resposta
a les necessitats d’evolució personal. El préstec finança la millora
de les instal·lacions de l’Hortal del Canal, gestionada per l’entitat.

PESTALOZZI, SOC
20.000 €
COOPERATIVA
a 48 mesos
ARA126 Pestalozzi és una cooperativa d’iniciativa social

que promou la creació d’espais educatius de qualitat sota la
pedagogia Montessori a Aragó i la seva promoció com a eina
de canvi per a l’educació i la societat. El préstec finança les
inversions necessàries per a l’obertura de dues noves aules en
el centre d’educació gestionat per l’entitat.

ATRAPASUEÑOS S.COOP.
AND

ECOZARA, SOC
20.000 €
COOPERATIVA
a 60 mesos
ARA128 Cooperativa formada per dues famílies que volen

22.000 €
a 50 mesos

que va començar fa més de 12 anys a Sevilla amb un fort
compromís en els continguts, sempre marcats per buscar la
transformació i la justícia social, política i econòmica. L’activitat més coneguda d’Atrapasueños és l’editorial, encara que
també fa documentals i discos de música. El préstec finança la
realització de nous projectes de la cooperativa.

MARINALEDA S.COOP.
AND

300.000 €
a 8 mesos

AND105 La cooperativa Marinaleda, nascuda de les lluites
jornaleres, és un projecte col·lectiu l’objectiu del qual és la
creació d’ocupació mitjançant la venda de productes hortícoles saludables i de qualitat. A partir d’aquí s’ha conformat
un projecte on la cooperativa Marinaleda és el referent sobre
el qual s’ha organitzat un potent teixit productiu cooperatiu i
transformador. El préstec finança les necessitats de circulant
de la cooperativa.

setembre 2017

ARA120 ASDECOBA (Associació de Desenvolupament Co-

AMANAR EN RED, SOC
17.000 €
COOPERATIVA
a 48 mesos
ARA127 Cooperativa d’Iniciativa Social de recent creació

AND103 Atrapasueños és un projecte cultural alternatiu

informatiu
32 butlletí

a 48 mesos

CERVEZAS MOND S.COOP.
56.000 €
AND
a 108 mesos
AND102 Cooperativa amb seu a Sevilla dedicada princi-

palment a la fabricació, comercialització i venda de cervesa
artesanal. Les seves cerveses artesanes estan fetes amb matèries d’alta qualitat, i sota un procés d’elaboració on es té cura
del producte. El préstec reorganitza l’estructura financera de
la cooperativa.

14

25.000 €

formada per persones de llarga experiència i trajectòria en
l’economia social solidària. El préstec finança les inversions
necessàries per a l’inici de l’activitat d’acompanyament, mentoria, assessorament i gestió per a entitats i projectes de l’economia social i solidària.

dedicar-se a recuperar l’horta saragossana des de l’agroecologia. El préstec finança les inversions necessàries per completar la instal·lació dels hivernacles, el sistema de reg i la
construcció d’un petit magatzem en la finca en la qual estan
desenvolupant la seva activitat agroecològica.

Catalunya: 1.342.600 €
AIXADA, SCCL

8.000 €
a 36 mesos

CAT1399 L’Aixada, SCCL és una cooperativa de treball

que gestiona una botiga a la Vila de Gràcia des de l’any 2013,
orientada a la venda directa de fruita i verdura provinent dels
horts on es cultiven ecològicament part dels productes que
comercialitzen. El préstec finança la compra d’una cambra
frigorífica per emmagatzemar el producte fresc, una furgoneta de segona mà i realitzar petites inversions a la botiga.

1r SEMESTRE 2017

BATABAT, SCCL

125.000 €

ESPAI GARBUIX, SCCL

a 84 mesos

CAT1400 Cooperativa de treball que desenvolupa la seva

activitat com a productora audiovisual i que forma part del
grup cooperatiu Som (antigament, grup Cultura 03) i que duu
a terme produccions de qualitat amb un essencial compromís
ètic. El préstec reestructura les necessitats financeres de la cooperativa.

ELS CAUS DE MURA,
SCCL

100.000 €
a 82 mesos

CAT1402 Cooperativa de treball ubicada al municipi

de Mura (Bages) que impulsa l’alberg Els Caus per generar
activitat econòmica local i fomentar un turisme cooperatiu,
conscient i sostenible amb vocació transformadora. El préstec
finança les obres d’ampliació i adequació a la normativa vigent del restaurant de la cooperativa, situat al poble de Mura.

BICICLOT, SCCL

155.000 €
a 120 mesos

CAT1409 Cooperativa de treball que promou la bicicleta

com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per
una mobilitat sostenible. Duu a terme projectes de sensibilització, inserció sociolaboral a joves i tallers d’autoreparació de
bicicletes. El préstec finança part de la segona fase de rehabilitació de la seu social de la cooperativa a l’espai de Can Picó
de Barcelona.

MADSYSTEMS, SCCL

22.000 €
a 48 mesos

CAT1410 Cooperativa de treball associat amb més de 20

anys d’experiència, amb seu a Barcelona i especialitzada en la
integració de sistemes, serveis i entorns IT. Està formada per
socis, treballadores i col·laboradores i integra tots els valors
del cooperativisme en el desenvolupament de la seva tasca
empresarial. El préstec finança l’adequació i millora del local
social i la compra de material informàtic.

EL SAÜC, SCCL

100.000 €
a 120 mesos

CAT1413 Cooperativa que neix de mans d’un grup de joves

monitors i monitores amb molts anys d’experiència en el món
del lleure i de l’educació d’infants i joves. Saüc té un compromís
social i educatiu per dur a terme, mitjançant activitats i accions
educatives concretes. El préstec finança la rehabilitació i adequació de la casa de colònies d’Òdena per destinar-la a activitats de
lleure i educatives per a escoles de la comarca de l’Anoia.

FORMATGERIA DEL
MIRACLE, SCCL

46.000 €
a 96 mesos

CAT1414 Cooperativa que desenvolupa un obrador de
productes làctics i elabora de manera artesanal diferents formatges. El projecte es troba situat al Santuari del Miracle, al
Solsonès. El projecte col·labora amb la dinamització del santuari i cerca crear nous llocs de treball. El préstec finança la
maquinària i instal·lacions necessàries per adequar els baixos
del monestir en un obrador per a l’elaboració dels formatges.

32.000 €

reflexió

a 60 mesos

CAT1415 Cooperativa d’iniciativa educativa sense afany

de lucre que desenvolupa un projecte d’educació viva a Sant
Feliu de Llobregat dirigit a infants de 18 mesos a sis anys i les
seves famílies, basat en el respecte i la capacitat innata dels infants per aprendre a partir del joc, l’exploració i el moviment
lliure. El préstec finança la posada en marxa de “l’Escoleta”,
l’espai físic per al desenvolupament del projecte.

GEDI GESTIÓ I DISSENY,
SCCL

300.000 €
a 4 mesos

CAT1416 Cooperativa que agrupa i desenvolupa un gran

nombre de projectes sempre enfocats a l’atenció a les persones
i a la generació de valor social. Porta a terme projectes de serveis residencials, serveis escolars, de lleure, serveis de mediació,
psicologia, geriatria o inserció laboral, entre d’altres. El préstec
és un crèdit pont per finançar la compra de la finca de “Can
Colomé” per portar a terme un projecte d’acompanyament a
joves en risc d’exclusió.

ASS. CULTURAL
i POPULAR LA FALÇ

destacats
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73.600 €
a 76 mesos

CAT1419 L’associació, ubicada a Vic, gestiona un espai cul-

tural i gastronòmic en el que busca promoure activitats relacionades amb la cultura dels Països Catalans i vol ésser un espai
de trobada per a totes les entitats, associacions, organitzacions i
moviments socials i populars de la comarca. El préstec reorganitza l’estructura financera de l’entitat.

EL PASTOR DE RIUDAURA
(AUTÒNOM)

29.500 €
a 84 mesos

CAT1421 En Marc August Muntanya és un pastor esta-

blert al poble de Riudaura que porta un ramat de cabres per
a la producció artesanal de formatges amb una visió de la ramaderia respectuosa amb l’animal i amb l’entorn. El préstec
finança les inversions necessàries per adequar la formatgeria
i poder realitzar visites i tallers.

XARXA DE CONSUM
SOLIDARI

47.000 €
a 44 mesos

CAT1423 Associació que des de l’any 1996 treballa a Cata-

lunya en l’àmbit del comerç just i el consum responsable. Des
de la XCS es parteix d’una visió integral del comerç just que
engloba tot el cicle d’un producte, des de la seva producció
fins a la seva comercialització. El préstec finança el pagament,
en la seva totalitat, dels títols participatius pendents d’amortitzar.

FUNDACIÓ FUTUR

23.000 €
a 18 mesos

CAT1426 Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1996,
que té com a objectiu principal la integració sociolaboral de
persones en risc d’exclusió social. Porten a terme la seva finalitat mitjançant la formació i contractació, principalment en
el sector de la restauració, de persones derivades de l’entorn
penitenciari, de serveis socials municipals o d’entitats sense
ànim de lucre. El préstec finança l’amortització parcial corresponent a 23 títols participatius.
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PRÉSTECS CONCEDITS
1r SEMESTRE 2017
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CENTRO CULTURAL
GITANO LA MINA

34.000 €
a 10 mesos

CAT1428 Entitat creada l’any 1978 per un grup de gitanos
andalusos procedents del Camp de la Bota. Ha esdevingut un
clar referent en el barri de La Mina, en el suport a les famílies gitanes, i és un espai reivindicatiu de millora del barri en
l’àmbit social, cultural i laboral. El préstec finança la realització del XXVII Festival de cante Flamenco de la Mina.

INSTALA·LACIONS I SERVEIS
COOPERATIUS, SCCL

50.000 €
a 36 mesos

CAT1430 Cooperativa de treball associat de nova creació

que neix arran de la voluntat de generar llocs de treball en els
sectors de decoració, arquitectura, reformes i acabats, muntatge de vidres, instal·lacions elèctriques, lampisteria i pintura, desenvolupant un format autogestionat i democràtic. El
préstec refinança l’estructura de circulant de la cooperativa.

LA RAPOSA DEL POBLE
SEC, SCCL

30.000 €
a 60 mesos

CAT1435 Cooperativa de recent creació que gestiona un

bar vegà i una llibreria feminista ubicada al barri de Poble Sec
de Barcelona. L’espai del bar s’entén com un lloc de trobada
social on s’oferiran plats 100% vegetarians a preus populars
i un espai llibreria de temàtica feminista i amb perspectiva
de gènere. El préstec finança la posada en funcionament del
projecte.

GATAMAGAT, SCCL

60.000 €
a 42 mesos

CAT1438 Cooperativa de treball creada recentment i ubicada al barri de La Bordeta de Barcelona que consisteix en la
creació d’una sala d’escape room i l’organització d’activitats i
experiències de dinamització mitjançant el joc, però amb un
enfocament diferencial i un fort desig de teixir uns vincles
forts amb el barri on se situa. El préstec finança la posada en
funcionament del projecte.

ORGÀNIC, SCCL

30.000 €
a 60 mesos

CAT1441 Cooperativa de treball de recent creació i ubi-

cada a Gavà. Uneix el projecte del grup de consum El Rebost
i el projecte Orgànic de venda de productes de dietètica i fitoteràpia. Els dos projectes van buscar un espai físic on poder
estendre la idea d’un consum de productes ecològics i de proximitat a uns preus assequibles. El préstec finança la posada
en funcionament del projecte.

MÓN VERD, SCCL

60.000 €
a 24 mesos

CAT1448 Cooperativa de treball que va començar l’any

1992 complementant les cistelles de les cooperatives de consum amb productes ecològics elaborats i que difícilment es
trobaven a Catalunya. Amb el temps s’ha acabat conformant
un catàleg complet de productes que s’ofereix a botigues i
associacions. El préstec finança les necessitats de circulant i
tresoreria de l’entitat.
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ALFRED MARCH,
‘LA RURAL’ (AUTÒNOM)

17.500 €
a 60 mesos

CAT1452 L’Alfred March és un productor de verdures
ecològiques establert en el parc de Collserola que serveix a
diferents cooperatives i grups de consum situats a Vallvidrera, La Floresta i altres llocs propers. Forma part d’un projecte
col·lectiu, encara embrionari, anomenat ‘La Rural’ que pretén
agrupar a diferents productors de la zona, agrícoles i ramaders, i alhora, agrupar les persones consumidores. El préstec
finança les inversions necessàries per a la posada en funcionament dels nous camps de cultiu.

Euskal Herria: 20.000 €
HIRUKI KOMUNIKAZIOA
KOOP.ELK.TXIKIA

20.000 €
a 60 mesos

EH13 CCooperativa de treball ubicada a Hernani que desenvo-

lupa la seva activitat en l’àmbit de la comunicació. Ofereix processos i serveis comunicatius, especialment, a entitats de l’economia
social i solidària, a moviments socials, a productores, entre unes
altres. El préstec finança les inversions necessàries per la posada
en funcionament del projecte.

Madrid: 24.000 €
ESPANICA, S.COOP.MAD

24.000 €
a 48 mesos

MAD68 Projecte d’economia alternativa i de comerç just cre-

at per establir una aliança entre els petits productors del Sud i
les persones consumidores del Nord amb l’objectiu de superar les
relacions comercials injustes. El préstec reorganitza l’estructura
financera de l’entitat i les seves necessitats de circulant.

País Valencià: 13.500 €
ASSOCIACIÓ ATELIER

13.500 €
a 18 mesos

PV13 Associació de Tècnics Especialistes en Investigacions

i Estudis sobre la Realitat Llatinoamericana. Es tracta d’una
organització no governamental creada el 1989, amb seu a
València, dedicada a la cooperació internacional per al desenvolupament. El préstec finança les despeses judicials amb
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
l’any 2011.

1r SEMESTRE 2017

Avançament de		
subvencions i convenis

1.666.172,10 €

[Andalucía] TOTAL: 20.000,00 €

❚❚AND104 ECOTONO S.COOP.AND

[Aragón] TOTAL: 224.000,00 €
❚❚ARA119 ASOCIACIÓN AMEDIAR
❚❚ARA121 ECOZARA, Sociedad Cooperativa
❚❚ARA124 ASOCIACIÓN AMEDIAR
❚❚ARA125 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL: 1.309.472,10 €
❚❚CAT1388 FUTUR JUST, empresa d'inserció
❚❚CAT1401 NOU SET, SCCL
❚❚CAT1403 RESIDÈNCIA CASA JOSEP, empresa d'inserció
❚❚CAT1404 MENJAR FUTUR, empresa d'inserció
❚❚CAT1405 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1406 ASSOCIACIÓ ADEFFA
❚❚CAT1407 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1408 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1411 IDARIA, empresa d’inserció
❚❚CAT1412 ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA
❚❚CAT1417 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1418 ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS
❚❚CAT1420 ASSOCIACIÓ ATLANTIDA
❚❚CAT1422 EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
❚❚CAT1424 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1425 FUNDACIÓ PROJECTE MIRANDA
❚❚CAT1427 CONFEDERACIÓ SARDANISTA DE CATALUNYA
❚❚CAT1429 ALENCOP, SCCL
❚❚CAT1431 ASSOCIACIÓ ANDRÒMINES
❚❚CAT1432 XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1433 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180
❚❚CAT1434 ASSOCIACIÓ IPCENA
❚❚CAT1436 ASSOCIACIÓ CASTELLERS DE LA VILA DE GRÀCIA
❚❚CAT1437 ASSOCIACIÓ DE VEÍ A VEÍ
❚❚CAT1440 ESCOLA GREGAL, SCCL
❚❚CAT1442 DIOMCOOP, SCCL
❚❚CAT1443 INSERCOOP, SCCL
❚❚CAT1444 ASSOCIACIÓ FRANCESCA BONNEMAISON
❚❚CAT1445 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL

❚❚CAT1446 ASSOCIACIÓ ASPASIM

20.000,00 € Conservació d’ecosistemes fluvials

Con. de Medio Amb. y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía

27.000,00 €
47.000,00 €
60.000,00 €
90.000,00 €

Intermediació comunitària
Agricultura ecològica
Intermediació comunitària
Desenvolupament de l'economia solidària

Ayuntamiento de Zaragoza
DG de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Zaragoza
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza

94.000,00 €
43.460,00 €
10.800,00 €
82.000,00 €
22.100,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
34.500,00 €
27.737,10 €
9.000,00 €
16.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
50.000,00 €
9.000,00 €
19.350,00 €
60.000,00 €
75.000,00 €
65.000,00 €
17.225,00 €
6.300,00 €
12.000,00 €
40.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
50.000,00 €
20.000,00 €
24.000,00 €

Inserció sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Inserció sociolaboral
DP d’Empresa i Coneixement, Gen. de Catalunya
Inserció sociolaboral
Diputació de Barcelona
Inserció sociolaboral
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Drets de les dones
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Preservació de la biodiversitat
Fundació Biodiversidad
Inserció sociolaboral per a dones en risc d'exclusió DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
Atenció a fam. i persones amb problemes de salut mental Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
Inserció sociolaboral
DP d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya
Formació en el món de la comunicació
DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
Reinserció i rehabilitació de persones internades DP de Justícia, Gen. de Catalunya
Gestió comunitària d'equipaments
Aj.de Barcelona
Suport a persones migrades
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Programes educatius per a infants
Varios
Treball en xarxa i apoderament per a dones
Diputació de Barcelona
Gestió forestal sostenible
DP d’Agric., Ramaderia, Pesca, Alim. i Medi Natural, Gen. de Cat.
Cultura popular
Varios
Sistema Int. Cooperatiu d’intervenció Econòmica Ajuntament de Barcelona
Reinserció i rehabilitació de persones internades DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
Conservació del medi ambient i el patrimoni natural DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
Promoció de la cultura oberta i transformadora Ajuntament de Barcelona.
Programa de garantia juvenil
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Cultura popular
Varios
Acció comunitària
Ajuntament de Barcelona
Menjador solidari
Ajuntament de Barcelona
Sistema Int. Cooperatiu d’intervenció Econòmica Ajuntament de Barcelona
Inserció sociolaboral
Institut Municipal de Serveis Socials, Aj. de Barcelona
Inserció sociolaboral per a dones en risc d'exclusió Ajuntament de Barcelona
Integració social
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
Suport al col·lectiu de persones disminuïdes
DP de Treball, Afers Socials i Famílies de la Gen.de Catalunya
psíquiques
Atenció i suport a problemes toxicològics
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya.
Intervenció comunitària
Varios
Atenció a famílies i persones amb problemes de salut mentalGeneralitat de Catalunya
Actes del Bicentenari de la Festa Major de Gràcia Varios
Arts escèniques
Ajuntament de Barcelona

70.000,00 €

❚❚CAT1447
❚❚CAT1449
❚❚CAT1450
❚❚CAT1451
❚❚CAT1454

7.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
128.000,00 €
22.000,00 €

ASSOCIACIÓ ALBA
FAGIC
FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE GRÀCIA
ASSOCIACIÓ RAI
[Madrid] TOTAL: 22.700,00 €
❚❚MAD69 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
[Pais Valencià] TOTAL: 90.000,00 €
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE
❚❚PV12

22.700,00 € Inclusió social

Fundación ONCE

90.000,00 € Inclusión social

DG de Serveis Socials, Generalitat Valenciana

Endosament de factures

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

266.294,20 €

[Aragón] TOTAL: 60.000 €

❚❚ARA116 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
[Catalunya] TOTAL: 63.000 €
❚❚CAT1453 COMPACTO, SCCL
[Madrid] TOTAL: 143.294,20 €
❚❚MAD70 DINAMIA S.COOP.MAD,

60.000,00 € Activitat socioeducativa

Ayuntamiento de Zaragoza

63.000,00 € Producció audiovisual

Varis

143.294,20 € Atenció integral a dones en situació vulnerable

Ayuntamiento de Madrid

Pòlisses de crèdit
Durant el primer semestre de 2017 s'han concedit/renovat 24 noves pòlisses de crèdit. En total, a 30 de juny de 2017, Coop57 tenia
vigents 52 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de serveis, per un saldo disposat global d'1.321.630,97 euros i un saldo global
disponible de 2.693.600,00 euros.
Noves pòlisses concedides/renovades durant el 1r semestre de 2017
Saldo disposat de les noves pòlisses a 30 de juny de 2017
Saldo disponible de las noves pòlisses a 30 de juny de 2017
Núm. total de pòlisses vigents a 30 de juny de 2017
Saldo disposat TOTAL a 30 de juny de 2017
Saldo disponible TOTAL a 30 de juny de 2017

Quantitats disposades
a 30 de juny de 2017
24
841.786,54 €
1.676.100,00 €
52
1.321.630,97
2.693.600,00

butlletí
informatiu
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DADES INTERESSANTS
Préstecs 1r semestre 2017
reflexió

Préstecs per secció territorial

destacats
NÚMERO DE PRÉSTECS

seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

ANDALUCÍA

IMPORT

8

519.269 €

ARAGÓN

12

398.000€

CATALUNYA

76

4.808.447€

EUSKAL
HERRIA

1

20.000€

GALIZA

2

23.085€

MADRID

7

370.797€

PAIS VALENCIÀ

2

105.500€

NOUS
PRÉSTECS
CONCEDITS

108

TOTAL

6.243.096 €

Tipologia
Endossament factures

266.294 €

Préstecs participatius

300.000 €

Préstecs d’inversió
Pòlisses de crèdit

18

informatiu
32 butlletí

setembre 2017

2.002.844 €
841.787 €

Préstecs d’habitatge
i locals d’entitats

1.166.000 €

Avançament Subvencions

1.666.172 €

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
40.000.000

reflexió
30.000.000

destacats
seccions

20.000.000

economia
solidària
10.000.000

sòcies
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016
2015

préstecs

2017

2011

2012

2013

2014

Fons propis

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

2016

2.229.120

2017

Fons de garantia de préstecs

-

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

226.069

Aportacions socis/es col·laboradors

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 31.949.402

TOTAL

10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 34.404.592

dades

primer semestre

3

Volum anual dels préstecs concedits
16.000.000

12.000.000

8.000.000

4.000.000

0

2011

2012

2013

2011

2014

2012

2015

2013

2014

2016
2015

2017
2016

2017

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

3.006.230

2.002.844

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats

-

-

-

-

-

1.166.000

Pòlisses de crèdit/circulant

212.000

167.000

555.000
2

402.000

1.052.570

931.030

841.787

Avançament de finançament

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

1.932.466

Préstecs participatius

-

-

100.000

450.000

606.300

265.000

300.000

6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

6.243.097

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS
Gestió de títols participatius
SALDO VIU PRÉSTECS

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

1.642.000

8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144

14.471.062

primer semestre

butlletí
informatiu

32

setembre 2017
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“Crec en l’esperança perquè és ella
la que construeix el futur”

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

https://coop57.coop
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