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Béns comunitaris per la 
sostenibilitat de la vida
Augment de les desigualtats socials. Empobriment d’una majoria 
i enriquiment d’una selecta minoria. Emergència climàtica. Nova 
bombolla immobiliària. Criminalització de la pobresa i persecu-
ció de persones migrants. Gentrificació i turistificació de centres 
urbans i creixent despoblament dels entorns rurals. Són només 
alguns dels efectes d’un sistema econòmic i social basat en l’apro-
piació privada, en mans d’una minoria, de la riquesa i dels recur-
sos naturals. 

Un model de producció i consum extractivista que mercantilitza 
tot allò que pot per continuar retroalimentant la maximització de 
beneficis de molt poques persones a càrrec de la majoria i de la 
degradació dels ecosistemes naturals. Un capitalisme del segle XXI 
que, com exposa el manifest de la Vaga Mundial pel Clima, “posa 
en risc la nostra supervivència i impacta de forma injusta especial-
ment en les poblacions més pobres i vulnerables del món”. 

Davant la mercantilització dels béns i dels recursos i la precarit-
zació de la vida, no queda altra opció que continuar treballant 
per construir una alternativa que posi al centre garantir la sos-
tenibilitat de la vida i del planeta. Una alternativa que des de fa 
anys està promovent una economia social i solidària orientada 
a satisfer col·lectivament les necessitats de les persones, aplicant 
criteris d’equitat en la distribució de la riquesa generada, funci-
onant amb pràctiques democràtiques i participatives, i procurant 
la preservació dels ecosistemes naturals que estan a la base de la 
reproducció de la vida. Una vida que, com es posa en relleu des 
dels feminismes, valgui la pena ser viscuda.

Per poder edificar a la pràctica aquest model alternatiu al capi-
talisme depredador, és necessari trencar amb les lògiques que el 
sostenen, recuperant i enfortint dinàmiques i pràctiques comuni-
tàries fonamentades en l’interès col·lectiu i els lligams de suport 
mutu. Que posin en comú els béns i recursos, fomentant el seu 
ús comunal i cooperatiu, i impedint la seva mercantilització. Que 

redefineixin què entenem com a públic i ho vinculin a la comuni-
tat, empoderant-la. Que construeixi relacions econòmiques des de 
sota i des de xarxes comunitàries, cooperatives, autogestionàries 
i mutualistes. 

En aquesta dinàmica, és fonamental desenvolupar experiències 
que posin els recursos bàsics en poder de la comunitat, que tre-
guin aquests béns del mercat mitjançant propietats comunitàries 
que preservin el seu ús col·lectiu. Aigua, energia, transport, sòl, 
habitatge, finques i ecosistemes rurals... No podem deixar-ho en 
mans d’un mercat especulatiu: ens n’hem de reapropiar i adminis-
trar-los en benefici de la comunitat, preservant-los per les futures 
generacions. 

Per donar suport a aquesta socialització comunitària de béns i 
recursos bàsics, hem de continuar innovant, generant noves res-
postes i creant noves eines col·lectives i cooperatives, evitant que 
el finançament de les inversions necessàries per preservar els béns 
comunitaris sigui un escull insalvable, demostrant a la pràctica 
que és possible construir solucions que respectin la seva propietat 
i ús col·lectiu. 

Constatar que és factible desenvolupar zones 
rurals autònomes i comunitàries, i xarxes 
de custòdia dels barris per protegir-los de 
processos especulatius. Demostrar que la 
gestió col·lectiva i cooperativa de subminis-
traments bàsics és una utopia realitzable, 
que podem desconnectar-nos de corpora-
cions transnacionals oligopolistes. I fer-
ho reforçant els vincles comunitaris i de 
suport mutu, fomentant la solidaritat i la 
cooperació. Garantint la sostenibilitat 
de la vida i del planeta.
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Consolidar comunitats a través de la 
propietat col·lectiva
Coop57 sempre ha buscat innovar, ser creatiu i cercar noves solucions a les 
necessitats canviants de les seves persones i entitats sòcies i, en general, de 
l’economia social i solidària. Des d’aquests principis, Coop57 ha treballat els 
darrers mesos per buscar solucions a noves necessitats plantejades des dels 
moviments socials i l’economia solidària. En conseqüència, es va aprovar, en la 
darrera assemblea general celebrada a Sevilla el passat 1 de juny una nova línia 
d’activitat denominada “Sòl Comunitari”.

Antecedents:

La Tartana de Can Bofill
Com sempre s’ha fet a Coop57, la teoria va de la mà amb la 
pràctica. Perquè les coses passin, una bona fórmula és que la 
realitat t’estiri i et motivi a pensar com crear noves solucions 
per resoldre noves necessitats.

Tot plegat comença quan un grup de persones de l’associació 
la Tartana de Can Bofill -membres del projecte agroecològic i 
emmarcades en la PACA, l’Acord per a la Producció i el Con-
sum Agroecològic- visiten Coop57 amb l’esperança de resoldre 
una necessitat essencial i estructural: poder seguir gaudint de 
l’ús de la finca i la terra que portaven treballant des de feia 
molts anys i, en conseqüència, seguir desenvolupant un pro-
jecte agroecològic al Parc Natural de la Serra de Collserola, 
àrea periurbana de la ciutat de Barcelona i altres municipis 
de l’àrea metropolitana, amb un gran valor mediambiental.

• La problemàtica: el règim de masoveria que exercien 
des de feia anys corria perill. La propietat plantejava la 
venda de la finca. L’associació, però, no disposava dels 
recursos econòmics ni el múscul financer suficient per a 
poder afrontar-ne la compra.

• El perill: la desaparició del projecte, afeblir el moviment 
agroecològic i obrir la porta a l’especulació immobilià-
ria al cor de Collserola.

• La solució: que Coop57 adquirís la finca en propietat i 
en cedís l’ús a l’associació. D’aquesta manera s’aconse-
guia salvaguardar de les lògiques del mercat i de proces-
sos especulatius unes 50 hectàrees del parc de Collserola 
i seguir-les destinant a un projecte de producció agroe-
cològica.

En aquest cas concret, l’adquisició de la finca de Can Bofill 
permetrà protegir-la de l’especulació, preservar la seva di-
versitat biològica i el seu patrimoni cultural i destinar-la a 
un projecte d’economia social i solidària de producció agro-
ecològica i dinamitzar comunitari de l’entorn natural i les 
instal·lacions.

Un segon exemple en marxa: 

La Titaranya
Alhora, s’està desenvolupant un altre projecte en aquesta nova 
línia de “Sòl Comunitari”, però en un entorn absolutament 
diferent, ja que s’ubica en un espai urbà. Es tracta del projecte 
de La Titaranya (Associació Cultural l’Aleta) que consisteix en 
l’adquisició de diverses finques del casc històric de Valls, un 
dels més degradats socialment i físicament de Catalunya, per 
revitalitzar-lo i dinamitzar-lo mitjançant el desenvolupament 
de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús i la instal·lació de 
la seu social d’un grup d’entitats associatives i d’economia 
social i solidària representatives del municipi. Aquestes en-
titats desenvoluparan nombrosos projectes d’interès social i 
col·lectiu com un ateneu popular, una cooperativa de con-
sum, una cooperativa d’habitatge i moltes altres activitats 
originades des dels moviments socials de la ciutat. Es tracta, 
en definitiva, de crear xarxes de custòdia comunitàries dels 
barris per protegir-los de processos especulatius i, en aquest 
cas, revitalitzar-ho i dotar-lo de vida associativa i comunitària.

La proposta de 

“Sòl Comunitari”
L’objectiu d’aquesta nova línia d’activitat de Coop57 és des-
mercantilitzar i socialitzar patrimoni amb un alt contingut 
social i/o mediambiental mitjançant l’adquisició en propietat 
i administració de sòl en benefici de la comunitat i d’enti-

”L’objectiu és desmercantilitzar i 
socialitzar patrimoni amb un alt 

contingut social i/o 
mediambiental”

reflexió
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Consolidar comunitats a través de la 
propietat col·lectiva

tats d’economia social i solidària perquè s’hi desenvolupin 
projectes transformadors. L’objectiu d’aquesta nova línia és 
desenvolupar experiències pilot que ens permetin demostrar 
en la pràctica que és possible “treure sòl del mercat”, prote-
gir-lo i destinar-lo a usos socials i comunitaris amb criteris de 
sostenibilitat. 

Alhora es considera necessària l’existència d’entitats d’econo-
mia social i solidària gestionant i desenvolupant el projecte 
amb una àmplia base comunitària i l’existència d’un teixit 
d’entitats i de moviments socials que avalin socialment el pro-
jecte i en puguin prendre part.

La resolució

Amb tot això, es va generar un debat molt interessant amb 
la base social de Coop57 on, lògicament, van aparèixer pors 
i contradiccions però que, de manera molt majoritària, es va 
decidir aprovar la proposta de Sòl Comunitari, ja que iniciava 
nova línia d’activitat que s’inspirava en el moviment de les 
“Community Land Trust” i obrint la porta a recuperar una 
certa essència dels béns comunals. 

Projectes altament socialitzats, amb una essència i participa-
ció comunitària. I aquesta essència d’apropiació comunitària 
comença des del moment en que és Coop57 qui adquireix pa-
trimoni en propietat, ja que automàticament es converteix en 
propietat de la base social social de Coop57. O el que és el 
mateix: quasi 1.000 entitats de l’economia social i solidària i 
més de 4.000 persones.

En les diferents assemblees de secció celebrades el passat maig 
i en l’assemblea general celebrada el passat 1 de juny es va 
aprovar aquesta nova línia de treball que ja neix amb dues 
criatures: La Tartana de Can Bofill i La Titaranya de Valls.

Esperem que puguin ser exemples i inspirar altres moviments 
socials i comunitaris semblants en el futur.

El marc d’actuació: criteris socials i econòmics bàsics
Arran d’aquests dos projectes, es detecta que socialment, políticament i econòmicament, podria ser molt 
valuós desenvolupar aquesta nova línia però que per, fer-ho, cal definir i consensuar uns criteris socials i 
econòmics bàsics. Aquests són:

• Preservació de finques amb alt contingut social i mediambiental d’un possible ús especulatiu. 
• Es prioritzaran finques que tinguin un component emblemàtic i que puguin exemplificar que és pos-

sible “treure sòl del mercat” i destinar-lo a usos socials i comunitaris amb criteris de sostenibilitat.
• Existència d’entitats d’economia social i solidària que les gestionin, desenvolupant un projecte amb 

una àmplia base comunitària.
• Existència d’un teixit d’entitats d’economia social i solidària i de moviments socials que avalin soci-

alment el projecte.
• Possibilitat que la base social de Coop57 faci ús de les finques (encara que sigui per a activitats 

puntuals).
• Coop57 vetllarà pel correcte desenvolupament del projecte tant socialment com econòmicament.
• Una cop adquirida la propietat, la finca se cedirà a llarg termini a l’entitat perquè hi desenvolupi el 

projecte previst a canvi del pagament d’un cànon. 
• Caldrà establir el preu del cànon perquè permeti obtenir un rendiment econòmic equilibrat.
• El volum màxim que Coop57 podrà destinar a comprar finques amb alt contingut social i mediambi-

ental serà equivalent al 5% dels recursos disponibles.

reflexió
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El dissabte 1 de juny era el dia on estava programat l’intens programa de la trobada. El repte pel dissabte era triple. Es va progra-
mar una Trobada de Comissions al matí, l’Assemblea General de Coop57 a la tarda i la celebració dels 10 anys de la secció 
territorial de Coop57 Andalucía a la nit. I entremig un menjar a càrrec de l’Associació Cultural Gitana Vencedores i visites a 
diferents projectes transformadors, cooperatius i comunitaris de Sevilla.

Trobada de Comissions
La trobada de Comissions la van protagonitzar representants 
de totes les comissions socials i tècniques de les seccions terri-
torials de Coop57 que es van trobar per compartir, aprendre i 
avançar més juntes tant en l’avaluació social com econòmica 
de les entitats sòcies de Coop57.

Es tractava de posar en comú processos i criteris d’avaluació 
dels casos. I a partir d’aquí, detectar similituds i diferències. 
Les similituds sempre serveixen per reforçar la idea de cohesió 
i de projecte comú. Les diferències serveixen, en alguns casos, 
per aprendre les unes de les altres, i en altres casos per a de-
tectar aspectes que no funcionen i que cal corregir. Es tracta 
d’un exercici molt valuós i necessari.

L’assemblea General
A la tarda, a l’assemblea general es van debatre diferents as-
pectes importants pels anys vinents. Com ara, l’aprovació de 
la nova línia per a projectes de base comunitària, anomena-
da “Sòl Comunitari”, i el pla de rellançament de la Fundació 
Coop57. Va ser una assemblea molt viva, amb debats apassio-
nats que demostren la importància que totes les persones i les 
entitats sòcies donen a la cooperativa. A més, per unanimitat 
les seccions territorials van donar suport a la incorporació de 
la setena secció territorial de Coop57: Coop57 Asturies. Ben-
vingudes!

10 anys de Coop57 Andalucía
I a la nit, la recompensa a un dia de treball intens va ser el 
sopar al centre comunitari de Tramallol, on vam celebrar 
els 10 anys de la constitució de Coop57 Andalusia. La secció 
territorial, durant aquesta dècada ha aconseguit consolidar i 
arrelar el projecte al territori, tirant endavant molts projectes 
transformadors. Des dels primers préstecs concedits a entitats 

com Almenara o Fundación Girasol, a projectes emblemàtics 
com a Marinaleda o a Cooperactiva i al seu projecte de les 
piscines de Puerto Real.

En definitiva, va ser una trobada molt intensa i enriquido-
ra que va servir per seguir treballant juntes i desenvolupant 
eines que permetin construir una economia transformadora, 
pensada per les persones, el seu entorn i el territori.

Divendres 30 de maig. Al matí, migdia, tarda o nit. Amb tren, avió o cotxe. Unes 70 persones 
van agafar una maleta amb un parell de mudes, ganes de trobar-se i moltes idees i van anar cap 
a Sevilla amb la predisposició de lliurar el seu temps i energia a treballar per Coop57. Aquesta 
és la major de les joies que té el projecte: una base social sempre a punt i que respon als reptes 
de participació que es plantegen.

Trobada a Sevilla per 
avançar en xarxa

Coneixent projectes 
transformadors a Sevilla

Durant el dissabte, alhora o entremig de totes 
les activitats planificades, es van conèixer i visi-
tar diferents projectes interessants d’economia 
solidària de la ciutat de Sevilla.

La ruta matinal va començar a l’espai social i 
comunitari Lanonima, direcció cap a El Huerto 
del Rey Moro, un hort comunitari i autogestionat 
al centre del nucli històric. També es van visitar 
dues llibreries que fomenten el pensament crític: 
La Caótica y La Fuga. Finalment es van conèixer 
in situ Autonomía Sur, que es dedica, sobretot, 
a l’assessoria i acompanyament jurídic a perso-
nes, col·lectius i entitats.

Al migdia ens vam trobar al Centro Deportivo 
Sevilla 3000, al barri de Las 3000 Viviendas de 
Sevilla i gestionat per Vencedores, que desenvo-
lupa una tasca valuosa en el camp de la inclusió 
social en una de les zones més empobrides de 
tot l’estat espanyol.

Per la tarda, es va fer una segona ruta on vam 
visitar la Casa del Pumarejo, , centre veïnal i sím-
bol de la lluita contra l’especulació immobiliària; 
l’antiga Fábrica de Sombreros, convertida actu-
alment en un espai de co-working; i finalment, 
vam tancar la ruta a Tramallol, una cooperativa 
d’iniciatives professionals interconnectades en 
un espai comunitari.

destacats
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Després d’uns quants anys de trajectòria com a grup promotor, aquest 2019, 18 entitats d’econo-
mia social i solidària han constituït formalment Coop57 Asturies com a 7a secció territorial de la 
cooperativa. D’aquesta manera, Coop57 continua implantant-se a diversos territoris d’acord amb 
un model de creixement i desenvolupament en xarxa que prioritza l’arrelament i l’autogestió.

Neix Coop57 Asturies

La constitució de la secció es va celebrar els dies 26 i 27 d’abril 
a Gijón i va comptar amb el suport de persones de Coop57 
vingudes de totes les seccions territorials, que van aprofitar 
per fer també una reunió del consell rector. El divendres 26, 
un cop acabada la reunió, un sopar i unes actuacions musi-
cals als locals de l’Associació de Veïnes de Santiago de Nuevo 
Gijón van generar el marc per enfortir el coneixement mutu 
entre membres de la nova secció territorial i representants de 
la resta de territoris.
El dissabte 27 es va fer l’assemblea de constitució de Coop57 
Asturies, en la qual es van presentar, una a una, les 18 entitats 
d’economia social i solidària que l’han promoguda. Entitats 
que abasten la diversitat territorial asturiana, des dels tres 
grans nuclis urbans (Gijón, Avilés, Oviedo), fins als àmbits 
rurals de l’orient i l’occident asturià, i un ampli ventall de sec-

tors d’activitat: dinamització comunitària; transport i missat-
geria; producció agroecològica; el comerç just; inclusió social; 
l’àmbit editorial… L’assemblea es va cloure amb un debat 
públic entre membres de la nova secció asturiana i membres 
d’altres seccions territorials sobre la trajectòria de Coop57 i 
els reptes de l’economia social i solidària i de les finances èti-
ques. Per finalitzar, una paella cuinada per una entitat sòcia 
va servir per celebrar conjuntament la implantació definitiva 
de Coop57 a Astúries.
La constitució de Coop57 Asturies va ser ratificada per una-
nimitat en l’Assemblea General que se celebrà l’1 de juny a 
Sevilla.

Bienveníes a Coop57!

galiciadez anos 
ao servizo da transformación social

2009 - 2019

I ja són 10 anys…
A Galiza es va tenir la intuïció, fa 10 anys que era necessària la construcció d’una eina finance-
ra al servei de l’economia social i solidària. Es va reflexionar de manera encertada quan es va 
detectar el creixent qüestionament per part de la ciutadania i del teixit comunitari de l’ús que fa 
dels diners el sistema financer capitalista. Es veia clarament com es destinava l’estalvi recollit 
a projectes que vulneren els drets humans i ambientals, a través d’un model d’informació opac i 
amb una presa de decisions jeràrquica.

Així mateix, era evident l’exclusió estructural del sistema 
financer capitalista de les entitats de l’economia social i so-
lidària pel seu perfil socioeconòmic, per la seva naturalesa 
organitzativa i per la tipologia dels projectes que pretenia de-
senvolupar. Exclusió que encara avui persisteix. 
Però existia Coop57 i el seu model. Creada l’any 1995, a Cata-
lunya, com a cooperativa de serveis financers, ja era un pro-
jecte consolidat en l’àmbit de les finances ètiques i van ser, 
precisament, els principis en els quals es basa la seva actuació 
els que van portar a un grup d’entitats i persones a constituir 
Coop57 a Galiza. Qualitats com el seu model organitzatiu de 
base democràtica i de desenvolupament en xarxa i solidaritat 
interterritorial; l’autonomia en la gestió i presa de decisions; i 
l’oferta i flexibilitat dels serveis financers adaptats a les neces-
sitats de les entitats d’economia social i solidària. Vam voler 
formar part d’aquest model i vam aconseguir desenvolupar-lo 
a Galiza.

Deu anys després encara ens queden molts reptes per davant: 
ampliar la base social de persones compromeses i entitats que 
comparteixen la idea de la transformació social i econòmica; 
augmentar la capacitat per atendre les necessitats concretes 
de projectes d’economia social i solidària; millorar el funcio-
nament de l’organització i els canals de comunicació interns 
i externs; i estrènyer els llaços de col·laboració amb altres es-
pais socials afins i amb les organitzacions properes amb les 
quals compartim principis i filosofies. 
Finalment, ens queda fer explícit l’agraïment a totes les perso-
nes i entitats que al llarg d’aquesta dècada han donat suport i 
s’han compromès amb Coop57 Galiza, amb un reconeixement 
especial a Ramón Carmelo, una de les persones impulsores del 
projecte i autèntic referent del mateix en tots aquests anys.

Coop57 Galiza

destacats
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUCÍA

El primer semestre de Coop57 Catalunya ha tingut una gran 
activitat tant social com econòmica. Durant aquets primers 
sis mesos s’han adherit 38 noves sòcies de serveis. Respecte a 
l’activitat creditícia, s’han concedit més de 100 préstecs per un 
valor conjunt de 6.396.585 euros.

Al mes de febrer vam celebrar l’assemblea general extraor-
dinària de Coop57 Catalunya a la Lleialtat Santsenca, amb 
més de 100 de persones i entitats sòcies assistents. En aquesta 

assemblea vam dedicar un espai previ de devolució a la base 
social de la feina feta a Coop57 els darrers cinc anys. En grans 
xifres, més de 60 milions en nous préstecs, amb una visió po-
lítica i social d’on es volen orientar aquests diners i quin ús 
donar-li.

Posteriorment, al mes de maig vam celebrar un doble acte 
amb la base social de Coop57. A principis de mes vam debatre 
la nova proposta anomenada “Sòl Comunitari”. La idea era 
compartir-la amb la base social, reflexionar conjuntament i 
incorporar aquelles idees que poguessin sorgir. Uns dies des-
prés es portava a votació a l’assemblea general ordinària de 
Coop57 Catalunya la línia de “Sòl Comunitari”, conjuntament 
amb el tancament de l’exercici anterior. Feta a l’escola coo-
perativa Nou Patufet de Barcelona, vam tornar a dedicar un 
espai previ  de debat, en aquest cas per reflexionar sobre el 
present i futur de la Fundació Coop57.

Respecte a la participació en les xarxes de construcció d’ESS 
catalanes, vam seguir participant activament en el Consell 
Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
i vam formalitzar i enfortir la nostra vinculació a la XES for-
mant part de la seva junta i assistint a les seves permanents.

Durant el primer semestre del 2019 Coop57 Andalusia ha seguit 
augmentant la seva base social. En aquests sis primers mesos 
de l’any s’han incorporat cinc noves entitats sòcies de serveis i 
dotze sòcies col·laboradores. 

La secció andalusa ha tingut, tradicionalment, molt bones rela-
cions amb les persones que donen suport a l’economia social i 
solidària a l’Algarve, on ja hi havia sòcies col·laboradores. Re-
sultat d’aquesta bona relació i coneixement mutu ha estat l’en-
trada com a entitat sòcia de serveis de la primera cooperativa de 
Coop57 situada més enllà de les fronteres de l’Estat espanyol: la 
cooperativa portuguesa QRER.

Respecte a l’activitat creditícia s’han concedit set préstecs per un 
valor en conjunt de més de 400.000 euros durant aquest primer 
semestre. Els préstecs concedits han estat d’inversió, avança-
ment de subvencions i finançament de circulant. 

A l’àmbit societari, el primer semestre de 2019 ha estat intens. 
A les habituals activitats de difusió (presentacions, participació 
en fires d’economia social, participació en cursos, etc.) se li ha 
unit la celebració del X Aniversari de Coop57 Andalusia. Amb 
motiu d’aquesta efemèride, Coop57 va decidir celebrar la seva 
Assemblea i Trobada de Comissions l’1 de juny a Sevilla. 

COOP57-ARAGÓN
Durant el primer semestre del 2019, s’han incorporat tres no-
ves entitats a la secció de Coop57-Aragón. Són la cooperativa 
Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, 
l’Asociación la Imaquinaria i l’Asociación para la Promoción 
Gitana de Zaragoza. Respecte a l’activitat creditícia, en els pri-
mers sis mesos de l’any s’han concedit 9 préstecs nous, per un 
total de mig milió d’euros. 

Durant el primer semestre s’ha participat en diversos esdeve-
niments de divulgació de les finances ètiques i de l’experiència 
de Coop57 a diversos instituts d’educació secundària, així com 
a la Universidad de Zaragoza, al Consejo de la Juventud de 
Zaragoza i a l’Asociación de Consumidoras Torreramona. 

A més, s’ha continuat col·laborant en les xarxes d’economia 
social i solidària, tant a REAS Aragón com al Mercado Social 
Aragón. Es va organitzar, a través del grup transversal d’eco-
nomia feminista, el taller “Repensando nuestras organizacio-
nes con mirada feminista”. Es va participar en la preparació 
i desenvolupament d’un taller sobre l’ús que fan dels serveis 
financers ètics les entitats que formen el Mercado Social 
Aragón. I també s’ha participat activament en les XXIV Jorna-

das de Economía Solidaria que es van celebrar el mes de juny, 
amb el lema “Qué trabajo, para qué vida”. En àmbit intern 
s’ha seguit un intens ritme marcat per les assemblees de sec-
ció, l’assemblea general i la trobada de comissions que es va 
celebrar a Sevilla el mes de juny. A més de participar en tots 
aquests espais i esdeveniments, es va fer un treball posterior 
per posar en comú allò treballat a Sevilla i planificar els reptes 
de millora i coordinació que sorgeixen de la trobada.

76 entitats sòcies de serveis
266 sòcies col·laboradores

62 entitats sòcies de serveis
455 sòcies col·laboradores

596 entitats sòcies de serveis
2.682 sòcies col·laboradores

seccions
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COOP57-MADRID
Durant el primer semestre del 2019 s’han incorporat 3 enti-
tats sòcies de serveis i s’han concedit 16 préstecs, per més de 
600.000 euros.

La secció de Madrid ha continuat la participació en diversos 
espais i activitats per seguir donant a conèixer i donar visibili-
tat a Coop57 i l’ESS. Entre aquestes, es va participar en el “Se-
minario de experiències de Gestió en empresas de Economía 
Social y Solidaria” del postgrau de UCM d’Economia. També 
en una sessió de Networking, orientada a projectes de dones, 
en les II Jornadas de Financiación para la Economía Social 
del Ayuntamiento de Madrid o a la Feria SOSTENIBLEMENTE 
de la Casa Encendida. Es va estar present en el fòrum obert 
a la discussió, anàlisi i reflexió de la Asociación Isegoria i, 
finalment, en les Jornadas sobre Finanzas Éticas organitzades 
per Espacio de Consumo Sostenible del districte Fuencarral-El 
Pardo del Ayuntamiento de Madrid.

Aquest semestre es pot destacar un espai de reflexió deno-
minat “Foro Abriendo melones de la ESS”, organitzat el 7 de 
maig al Medialab Prado conjuntament entre Coop57 Madrid 
i REAS Madrid. L’objectiu era “obrir melons” col·lectivament 
respecte a la nostra realitat. Com ens veiem, com estem i qui-
nes solucions proposem en temes com el finançament, la go-

vernança, les condicions laborals, la diversitat de les nostres 
empreses i de l’ESS en general. 

Respecte al treball intern de la secció territorial, és destacable 
que al final del semestre el Consell de Secció, donada la nova 
situació de l’activitat en el territori -que ha donat un salt des 
del 2017-, va celebrar una sessió en format de taller estratègic 
per poder reflexionar i traçar les línies futures de treball per 
la secció.

40 entitats sòcies de serveis
144 sòcies col·laboradores

87 entitats socies de serveis
434 sòcies col·laboradores

COOP57-GALIZA
Durant el primer semestre del 2019, a Coop57 Galiza s’han 
incorporat 6 noves entitats sòcies de serveis: les cooperatives 
Urdime, Abeluria, Intercedes, Strelia Electrotecnia y O Cable 
Inglés, i l’associació Semente Trasancos. S’han concedit un 
total de 10 préstecs per una quantitat de 485.000 euros. 

En aquests mesos inicials, Coop57 Galiza ha col·laborat amb 

la Universidad de Santiago de Compostela participant en la 
segona edició d’un projecte amb l’alumnat del Grau d’Admi-
nistració d’Empreses. 180 estudiants ha rebut formació sobre 
l’Economia Social i Solidària des de la perspectiva financera. 
D’altra banda, l’alumnat de la fase pràctica del projecte ha po-
gut fer un treball d’anàlisi sota l’acompanyament de Coop57 
Galiza. Està en marxa la continuació d’aquesta col·laboració 
de cara a l’edició que inicia el curs aquest segon semestre del 
2019.

D’altra banda, també es va participar en les Jornadas Econo-
mía Colaborativa en los Ayuntamientos al març i en el Foro 
de Financiación Responsable de la Economía Social al juny, 
ambdues activitats fetes a Vigo. A més, es va intervenir en una 
tertúlia sota el títol “Las finanzas también pueden ser éticas”.

Finalment, el treball intern de la secció ha inclòs dues assem-
blees, quatre reunions presencials del Consell de Secció i algu-
nes telemàtiques; l’assistència als Consells Rectors a Madrid i 
Gijón i, per suposat, la participació en l’Assemblea celebrada 
a Sevilla el passat juny. Des de gener d’aquest any, s’ha incor-
porat a la secretaria tècnica l’Antón Insua.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
Durant el primer semestre del 2019, a Koop57 Euskal Herria 
s’han incorporat dues entitats sòcies de serveis: la fundació 
Manu Robles i la cooperativa Consonni. S’ha concedit un prés-
tec per valor de 100.000 euros. 

Aquesta meitat d’any s’ha avançat en el projecte “Finanzas al-
ternativas para la educación”, amb l’objectiu de desenvolupar 
eines per a la formació financera en col·laboració amb diversos 
agents de l’àmbit educatiu i dinamitzat per la Red de Finanzas 
Éticas. Durant el 2019 es faran diverses activitats en aquesta 
línia –xerrades, reunions, fires... 

Koop57 EH ha firmat un conveni de col·laboració amb el Con-
sorcio de Ayuntamientos de Euskal Herria Udalbiltza pel qual 
s’estableix un compromís en el desenvolupament local de l’eco-
nomia social i transformadora. 

S’ha fet una reunió i una xerrada pública sobre les cooperatives 
d’habitatge en cessió d’ús des de les finances ètiques, compar-
tint experiències de Navarra. Koop57 Euskal Herria s’ha reunit 

amb nou iniciatives navarreses de cohabitatge que estan en 
marxa, sobretot a Pamplona. 

Finalment, s’ha participat en diverses activitats de difusió del 
projecte, com xerrades i taules rodones. Per exemple, Koop57 
EH ha estat a les fires de Gros a Donostia, la Alternatiben Herria 
a Baiona i la Fira de REAS a Pamplona.

28 entitats sòcies de serveis
121 sòcies col·laboradores

seccions
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economia 
solidària Amb l’inici del curs 2019-2020 hi ha diverses tas-

ques i reptes de la Comissió Feminista a Catalunya 
que es volen reprendre o posar en marxa després de 
la pausa d’estiu. Per exemple, hi ha la proposta de 
generar enguany espais de debat, reflexió i creació 
de coneixement a la cooperativa amb la participa-
ció de les sòcies.

En aquesta línia, hi ha dos debats proposats per fer 
en sessions monogràfiques. El primer tema que es 
vol abordar és l’àmbit financer des d’una perspecti-
va ecofeminista. Quina és la nostra visió dels diners, 
de l’endeutament o de l’economia. D’altra banda, el 
segon tema que genera molt interès, per l’enorme 
vigència i necessitat creixent en la quotidianitat, és 
el de la socialització de les cures. Com ens orga-
nitzem socialment per respondre a les necessitats 
de cures i a la co-responsabilització? Què vol dir i 
què implica una organització social feminista de les 
cures i les tasques reproductives? 

Com a segon gran àmbit de feina, la comissió vol 
actualitzar i revisar quins protocols interns hi ha 
dins Coop57 amb perspectiva feminista. Per exem-
ple, es planteja seguir actualitzant els qüestionaris 
socials que s’envien a les entitats que es volen fer 
sòcies. L’objectiu és incloure algunes preguntes des 

A LA COMISSIÓ FEMINISTA SE’NS GIRA FEINA

d’una mirada interseccional als altres criteris que 
es tenen en compte en els processos d’incorporació 
de sòcies de serveis. Alhora, es vol donar resposta a 
una necessitat que no s’ha treballat prou: la manca 
d’un Pla intern d’igualtat i també d’un Protocol de 
prevenció de riscos laborals que inclogui les violèn-
cies masclistes. La comissió vol prendre enguany la 
iniciativa de promoure la formació en la matèria a 
tots els territoris, per tal de fer més feministes els 
àmbits de participació, treball i presa de decisions.

Finalment, s’ha proposat un calendari de reunions 
mensuals amb dues reunions més àmplies d’aquí a 
juliol. Les sòcies col·laboradores poden formar-ne 
part si hi tenen interès, així que des de la Comis-
sió es fa una crida per convidar a les persones de 
totes les seccions territorials que tinguin ganes de 
treballar en aquests àmbits dins de Coop57 podeu 
posar-vos en contacte amb l’Eli escrivint a socis@
coop57.coop. També per promoure que es creïn Co-
missions Feministes a les diferents seccions territo-
rials, ja que el criteri d’àmbit local i la riquesa que 
genera la diversitat és molt important en aquestes 
temàtiques. 

Comissió Feminista Coop57 Catalunya

Anima’t a participar! 
economia 

solidària
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Andalucía [12]
 ❚  USTEA Sevilla
 ❚  Alejandro López Menacho

 ❚  Pablo Gonzalez Corrales
 ❚  Israel Sánchez Martin
 ❚  Ana Maria Ferrando Carretero
 ❚  Ismael Rojas F. i Alba Rojas H.

 ❚  Club Deportivo Vencedores 
de Sevilla

 ❚  Luis Javier Barredo Sevillano
 ❚  Carmela Napolitano

 ❚  Luisa Márquez López
 ❚  Macarena Herández Conde
 ❚  Natalia Nuñez Rufo

Catalunya [122]
 ❚  Rafael Pi Subirana i Mª Dolors 
Boleda

 ❚  Mònica Fernández Lorite
 ❚  Julia Tarrés Prats i Carme 
Prats F.

 ❚  Montserrat Forns Roca
 ❚  Francesc Bonilla Rosales
 ❚  José Sampedro Sánchez
 ❚  Joan Carles de Miguel Cap-
devila

 ❚  Imma Zapata Buxens
 ❚  Jordi Vives Faig
 ❚  Angel Sánchez M i Luisa M. 
Garcia P.

 ❚  Casal Popular Tangram
 ❚  Maria Fernandez S. i Mila 
Rockmann F

 ❚  Pilar Morreres Sarroca
 ❚  Judit Català Alcade
 ❚  Ginés Crespo Ojeda
 ❚  Enrique A. Viñayo Carreño
 ❚  Anna Bonjoch Valverde
 ❚  Xavier Martínez Clemente
 ❚  Judith Cirac Claveras
 ❚  Roger Reixach Sánchez
 ❚  Laura Guerrero Latorre
 ❚  Adolfo Montoliu Villanueva
 ❚  Laura Villar Mas
 ❚  Lluis Conca Micó
 ❚  Gerard Palou Anglès
 ❚  Lluis Morer Forns
 ❚  Jaume Roig Palet
 ❚  Mª Rosa Roses Simó
 ❚  Carles Francesc Casanova 
Vallve

 ❚  Ceila Maria Carretero Ferrándiz

 ❚  Alba Casanovas Ferrer
 ❚  Romà Solé B. i Mª del Mar 
Cardona Grau

 ❚  Xavier Jordà Guerra
 ❚  Daniel Peña Jordana
 ❚  Gemma Masip Bonet
 ❚  Ramon Sugranyes Domingo
 ❚  Mª Teresa Perez Montserrat
 ❚  Gerard de Josep Codina
 ❚  Neus Roig Montserrat
 ❚  Agnes Barba Encarnación
 ❚  Eduard Benlliure Barbado
 ❚  Sara Martí Castelló
 ❚  Pilar Abad Ostale
 ❚  Joan Tomàs Martínez Grimalt
 ❚  Celia Junqueras P. i Mª Concep-
ció Pocur

 ❚  Mª Teresa Benaiges Elias
 ❚  Esteve Torrrent Fontbona
 ❚  Santiago Benedicto Sanz
 ❚  Oriol García Viñals
 ❚  Aleix Garriga Garcia
 ❚  Pau Lozano Peruchet
 ❚  Julia Palomer M. i Biel Mont-
serrat Vall

 ❚  Francesc Prieto Ripoll
 ❚  Rubén Pollán Bella
 ❚  Gema Bejarano Sahuquillo
 ❚  Noel Eduardo Martinez
 ❚  Associació Arcadia de Can 
Batlló

 ❚  Josep Oriol Pascual Sampons
 ❚  Antonio Fernández Torres
 ❚  Amanda de Luis Balart i Edwin 
Love Toon

 ❚  Genís Campreciós F. i Miriám 
Navarro S.

 ❚  Laura Chipre Vicente

 ❚  José R. Cruz C. i Isabel Fer-
nandez C.

 ❚  Miquel Muniesa Argiles
 ❚  Alba Llucià Lizandra
 ❚  Francesc Vila Prat
 ❚  Aleix Llenas Farras
 ❚  Gerard Alonso Rubiño
 ❚  Nestor Salvador Galindo
 ❚  German Marimon R. i Júlia 
Ventosa J.

 ❚  Flor Mas Avel·li
 ❚  Enri Noguero Rodríguez
 ❚  Isabel F. Mendes i Jose A. 
Oncin

 ❚  Jose Oriol Candela Garcia i Eva 
Garcia M.

 ❚  Carlos Corchero Garcia
 ❚  Ainhoa Gesto Blanca i Ramon 
Garcia F.

 ❚  Maria Fernandez Suarez
 ❚  Joan Climent Bel
 ❚  Mª del Carme Planells Muntaner
 ❚  Frederic de Haro S. i Griselda 
González

 ❚  Mª del Mar Andreu Vall
 ❚  Josep Maria Salvador Por-
queras

 ❚  Joaquim Bover Oliveras
 ❚  Gerard Ferran Castañer
 ❚  Mª Dolores Roque C. i Lucinio 
Martínez

 ❚  Jaume Pera A. i Lluisa Ros C.
 ❚  Carles Pujol J. i Mar Gutier-
rez P.

 ❚  Jordi Puig Martín
 ❚  Antoni Mª Olivella S. i Rosa 
Vives S.

 ❚  Carmela Miguélez Pedrouzo

 ❚  Alejandro Alonso Fontanil
 ❚  Raul Vega M i María Alvarado
 ❚  Jose Antonio Artal Gracia
 ❚  Albert Picas Aznar
 ❚  Julia Tobeña P. i Jacobo Perez-
Albert

 ❚  Alex Todo Plasencia
 ❚  Antonio García Iglesias
 ❚  Cristina Casali Taberner i 
Andreu Casal

 ❚  Jordi Alegre López
 ❚  Alba Moreno Biurrun
 ❚  Gemma Erra Noguer
 ❚  Enric Micolau Subirón
 ❚  Xuan Monasterio Suárez
 ❚  Oscar Soler Turull
 ❚  Albert López R. i Elisabeth 
Serra S.

 ❚  Lluís Sala Genoher i Eloi Sala 
Genoher

 ❚  Anna Celma Melero
 ❚  Judith Marques Montasell
 ❚  Marina Gonzalez Salvado
 ❚  Cristina Pons Córdoba
 ❚  Josep Palau Linford
 ❚  JM Martínez C. i Mercedes 
Redón Z.

 ❚  Jonás Fuentes León
 ❚  Ainhoa Ibarrola Ezquer
 ❚  Graciela Rock Mora
 ❚  Eva Año Lafuente
 ❚  Margalida Maria Ramis Sastre
 ❚  Josep Ma Sanz M. i Margarita 
Orell B.

 ❚  Gisela Borràs Gelonch
 ❚  Lucía Arzuaga Etxaniz
 ❚  Rubert Tayà Max
 ❚  Joan Enric Alcover Comas

Euskal Herria [5]
 ❚  David Peñalba Perez
 ❚  Iñigo Leza Pesquera

 ❚  Alaitz Tolosa I. i Axier Agirre G.
 ❚  Javier Bilbatua Perez
 ❚  Ana Isabel Martin Pinedo

Galiza [3]
 ❚  Cristian Iglesias Lorenzo
 ❚  Brais Pereira M. i Alexandre 

Pereira M.
 ❚  José Fco. Hurtado Duran

TOTAL 157

Aragón [6]
 ❚  Fco.Javier Ruiz Calvo i Candela 
Ruiz

 ❚  Estefania Valles Marqueta
 ❚  Adolfo Barrena S. i Mª Angeles 
Bermúdez

 ❚  Jorge Moratiel Vicioso

 ❚  Sónia Lusa T. i Juan Torre 
Sáez de G.

 ❚  Alberto Clavería G. i Carlota 
Vialcho M

Asturies [1]
 ❚  Aida Heras Rodríguez

NOUS SOCIS I SOCIES 
COL·LABORADORES

Madrid [5]
 ❚  Antonio Ruiz Salgado
 ❚  Joaquin Navarro Mañas

 ❚  Pablo Ceña Lopez
 ❚  Ángel Pedro Conde Gómez
 ❚  Maria Lüisa Fernández Tomico

País Valencià [3]
 ❚  Alfred Contreras Murillo 

 ❚  Segismundo Moran Sánchez i 
Pilar Verdú P.

 ❚  Luis Trullenque Gallen

sòcies
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[Andalucía] 
5 noves entitats sòcies

TEJARES ONCE, 
S.COOP.AND.

Espai creatiu col·lectiu i 
multidisciplinari d’arqui-

tectes, dissenyadors, artistes i artesans 
a Sevilla. Vol promoure el desenvolu-
pament professional i recuperar espais 
industrials. http://www.t11.es

CAIS (CONSORCIO 
ANDALUZ DE IMPULSO 
SOCIAL), S.COOP.AND.

Grup cooperatiu pel tercer 
sector de Sevilla que vol 

enfortir les entitats i augmentar la inci-
dència del sector en l’àmbit institucio-
nal i polític. Promou que el Tercer 
Sector faci estratègies compartides, 
més justes i sostenibles socioeconòmi-
cament i ambientalment. http://cais.coop

QRER, SCCL

Cooperativa de serveis 
situada a Querença (Por-

tugal). Neix de la voluntat d’un grup 
de persones que volen una criança 
en condicions favorables a l’arrela-
ment de persones i d’iniciatives a ter-
ritoris amb baixa densitat de pobla-
ció, tot estimulant l’economia local. 
http://www.qrer.eu

ECOHERENCIA, 
S.COOP.AND.

Cooperativa andalusa que 
treballa des de l’ecologis-

me en la restauració de l’ecosistema i 
la custòdia del territori; l’educació i la 
sensibilització mediambiental; promo-
ció de l’agroecologia i la permacultura; 
i la investigació i la divulgació. Té seus 
a Jérez de la Frontera, Màlaga i Madrid. 
https://www.ecoherencia.es

ASOCIACIÓN DE 
DESEMPLEADOS 
ARCENSES RAFAEL 
PÉREZ DEL ÁLAMO

Situada a Arcos de la Frontera, 
té la finalitat d’inserir persones 

en situació d’atur al món laboral i afa-
vorir la seva integració social a través 

de l’apoderament i l’activisme, per pre-
venir l’exclusió social.

[Aragón] 
3 noves entitats sòcies

PUNTO DE APOYO 
Y REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL,  
S. COOP

Cooperativa d’iniciativa so-
cial sense ànim de lucre, 

especialitzada en l’atenció a domicili de 
persones que pateixin trastorns de sa-
lut mental i amb necessitats de suport 
so cial o familiar. Vol afavorir el major 
grau d’independència i autonomia pos-
sible. http://www.puntoapoyo.org

ASOCIACIÓN 
IMAQUINARIA

Associació de teatre que 
s’especialitza a fer teatre 

comunitari i teatre-fòrum. Treballa 
també en l’àmbit educatiu. Vol fer un 
teatre de la gent per recuperar el ritual 
humà d’explicar-nos què som i què so-
miem ser. https://imaquinaria.es

ASOCIACIÓN 
DE PROMOCIÓN 
GITANA DE ZARAGOZA 

Entitat sense ànim de lu-
cre, nascuda als 70 a Sa-

ragossa, que treballa per la promoció 
del poble gitano basant-se en valors 
de dignitat, igualtat, ciutadania plena i 
justícia social. La seva finalitat és acon-
seguir la promoció cultural i integració 
social de les persones gitanes. Fa acti-
vitats de formació i de promoció de la 
inclusió laboral.

[Asturies]
3 noves entitats sòcies

ASOCIACIÓN A 
ESGAYA INTEGRACIÓN

Aquesta associació, creada 
el 2015 per un grup de joves 
d’Àvilés, vol fomentar la par-

ticipació juvenil i la integració social. 
Treballa des dels feminismes, la inclu-
sió, l’educació per a la participació i les 
cures. http://aesgaya.org

ECOMATERIALES 
ULTRAVIOLETA, 
S. COOP. ASTUR.

Cooperativa de treball 
associat asturiana que 

ofereix materials de construcció soste-
nibles, fabricats amb matèries primeres 
renovables. Vol promoure edificacions 
que prioritzin la responsabilitat me-
diambiental.   
https://ecoultravioleta.coop

ASOCIACIÓN ARTE 
ALADÍN
Es dedica a projectes culturals i educa-
tius a Navia, estimulant a persones de 
totes les edats per ser actives en causes 
socials i perquè es garanteixi la igualtat 
d’oportunitats. També s’ofereix a insti-
tucions públiques com a suport socio-
educatiu.

[Catalunya]
38 noves entitats 
sòcies

ASSOCIACIÓ TELER 
COOPERATIU

Xarxa d’economia social 
i solidària de Sabadell, 

Castellar del Vallès, Barberà del Vallès i 
rodalia. Vol potenciar l’ESS al territori, 
des de dos vessants: fer incidència polí-
tica i impulsar projectes d’ESS interco-
operatius. http://www.telercooperatiu.org

ASSOCIACIÓ 
SAÓ PRAT

Fa intervenció socio-
educativa amb infants, 

adolescents i joves en risc d’exclusió 
social i amb les seves famílies en els 
barris de Sant Cosme i de Sant Jordi-Ri-
bera Baixa del Prat del Llobregat.  
https:www.saoprat.net

NOVES ENTITATS SÒCIES
61 noves entitats sòcies

sòcies
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http://canbofill.coop

https://www.puntdacces.coop

http://perviure.org

https://www.laselva.coop

https://www.laturba.cat

https://www.massamare.cat

https://confavc.cat/tag/omplim-els-buits

https://www.sommobilitat.coop

https://latremenda.coop

http://www.envallcooperativa.cat

http://placomunitaribarceloneta.org

https://epi.coop

www.eduvic.coop

https://www.arbredevida.coop

https://obertament.org

 www.laraval.cat

sòcies
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ASSOCIACIÓ DE 
VOLUNTARIS PER 
ARENYS DE MUNT 

Fa tot un seguit d’activitats 
locals des del voluntariat so-

cial a Arenys de Munt: reforç escolar; 
tallers de treballs manuals, jardineria, 
informàtica, costura...; préstec de ma-
terial ortopèdic; suport associatiu; etc. 
http://www.arenysdemunt.cat/entitats/voluntarisxam

INCOOP, SCCL

Cooperativa de treball i 
de consum i amb més de 

28 anys d’experiència al Principat. Vol 
generar, dissenyar, gestionar i desenvo-
lupar projectes i serveis educatius, cul-
turals i socials. https://incoop.cat

CAL CAMAT 
AGROECOLOGIA 
(Aleix Mallofré)

Cal Camat Agroecologia va 
néixer l’any 2016 com un 

projecte agroecològic, amb la voluntat 
d’oferir una alternativa de consum i 
omplir un buit productiu a la comarca 
del Baix Penedès, mitjançant la produc-
ció de llegums i cereals locals de mane-
ra respectuosa amb l’entorn, i amb una 
economia directa i de proximitat.

SPRINTCOOP, SCCL

Acompanyament a em-
preses en la gestió, or-

ganització i governança, o a nous pro-
jectes cooperatius. Promou l’Economia 
Solidària Social i Solidària comarcal 
mitjançant la seva participació en l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès.  
www.sprint.coop 

COL·LECTIU PUNT 6, 
SCCL

Cooperativa d’arquitectes, 
sociòlogues i urbanistes de 

procedències diverses, amb més de deu 
anys d’experiència local, estatal i inter-
nacional. Fa tallers, creació de guies, 
treballs de docència, desenvolupament 
de recerques, consultories urbanes, au-
ditories, etc. http://www.punt6.org

NEW COLOMETA, 
SCCL

Restaurant de menjars 
casolans de Santa Co-

loma de Gramenet, un projecte d’auto-
ocupació que neix de la sinergia entre 
dos professionals amb més de vint anys 

d’experiència en el sector de la restau-
ració. Van decidir apostar pel model 
cooperatiu a l’hora de recuperar un 
restaurant que tancava per jubilació. 
http://newcolometa.webcindario.com

CANDELA, SCCL

Sorgeix amb l’objectiu de con-
tribuir a una transformació 

social basada en l’educació en valors 
amb perspectiva feminista i comuni-
tària, treballant en l’eradicació de les 
violències masclistes, l’educació se-
xual afectiva amb joves i professorat. 
www.candela.cat

ASSOCIACIÓ AACIC

Es va crear l’any 1994 amb la 
finalitat d’atendre a infants, 

joves i adults amb cardiopatia congèni-
ta, capacitar-los i donar-los autonomia. 
D’altra banda, vol oferir el suport ne-
cessari a les famílies i professionals dels 
àmbits psicosocial, educatiu i laboral. 
http://www.aacic.org

ASSOCIACIÓ CENTRE 
MORAL INSTRUCTIU 
DE GRÀCIA

Entitat del barri de Gràcia 
(Barcelona) amb més de 140 

anys d’història, que va néixer per pro-
moure l’educació entre famílies obreres 
humils. Ara fa activitats culturals i de 
tradició popular catalana.  
http://elcentregracia.cat

CALAFOU, SCCL

El projecte de Calafou 
a l’Anoia crea des de la 

societat civil un espai cooperativista, 
pacifista, i sostenible per al desenvo-
lupament d’alternatives productives, 
tecnològiques i d’habitatge. Se si-
tua en una antiga colònia industrial 
en desús i notablement deteriorada 
per recuperar-la col·lectivament de 
forma autogestionada.  
https://calafou.org

EUREKA, SCCL

Cooperativa barcelo-
nina de treball asso-

ciat que ofereix serveis d’ensenya-
ment d’idiomes i de traducció. El 
projecte es basa a fomentar la cre-
ativitat del professorat.  
www.eurekalc.com

ASSOCIACIÓ LA 
PETITA MASSA
Com a primeres passes en la constitució 
d’un projecte de cohabitatge en cessió 
d’ús, sorgeix La Petita Massa al Masnou. 
Té projectada la compra i restauració 
d’una masia per a habitatge en cessió 
d’ús i amb objectius socioculturals

MUJERES PA’LANTE, 
SCCL

Pren el relleu a més de deu 
anys de feina de l’associació 

barcelonina amb el mateix nom, per 
continuar fent acompanyament inte-
gral a dones. La cooperativa posa la 
vida al centre i dignifiquen el treball 
reproductiu, imprescindible pel soste-
niment de vides, comunitats i projectes. 
http://www.cooperativamujerespalante.coop/ca/

QUALIA, SCCL

Cooperativa del sector del 
lleure a Catalunya (casals 

d’estiu, activitats extraescolars, menja-
dors escolars, etc.). Treballa principal-
ment amb persones que es trobin en 
situacions de vulnerabilitat o en risc 
d’exclusió social. www.lleurequalia.cat

ASSOCIACIÓ 
PUNT DE REFERÈNCIA

Associació declarada 
d’utilitat pública catala-

na. Va ser creada l’any 1997 per oferir 
acompanyament i suport al col·lectiu 
de jovent vulnerable, principalment 
tutelats i extutelats sense xarxa fami-
liar de suport, que han d’emprendre 
la seva vida adulta un cop surten dels 
centres on han viscut sota la tutela de 
la Generalitat de Catalunya.  
www.puntdereferencia.org

GARA COOPERATIVA, 
SCCL  
Situada al Baix Llobregat, a la localitat 
de Viladecans, farà Intervenció socioe-
ducativa en diferents contextos de per-
sones en risc d’exclusió social i acollida 
a jovent no acompanyat en centre re-
sidencial. 

TERRA D’ESCUDELLA, 
SCCL  

Un bar i restaurant que es tro-
ba a la vila de Sants (Barcelo-

na) que vol posar a l’abast de tothom 
la rica cultura gastronòmica dels Països 
Catalans. Dona prioritat a la compra de 

sòcies
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ximitat. http://tdk.cat/

[Euskal Herria]
2 noves entitats sòcies

CONSONNI, 
ASOCIACIÓN

Editorial amb un espai cul-
tural independent al barri 

bilbaí de San Francisco. Des de l’any 
1996 produeix cultura crítica, amb 
projectes d’art, tallers, trobades, debats, 
programes de ràdio i residències artistí-
ques. https://www.consonni.org

MANU ROBLES-
ARANGIZ FUNDAZIOA

Fundació creada l’any 
1991 per desenvolupar 

i divulgar els valors del sindicalisme, 
en especial el moviment sindicalista 
basc. Vol enfortir la cultura sindical 
d’Euskal Herria.   
https://www.mrafundazioa.eus

[Galiza]
6 noves entitats sòcies

URDIME, 
S. COOP. GALEGA

Productora de programació 
cultural i projectes per públic 

infantil i juvenil, que promouen la llen-
gua i cultura gallegues. Participa en la 
programació de diverses festes majors 
populars. www.urdime.gal

ABELURIA, 
S. COOP. GALEGA

Consultoria empresarial 
i de l’economia social i 

solidària, que dissenya plans de promo-
ció laboral, ofereix serveis de consul-
toria i fa assessorament.  
http://www.abeluria.coop

INTERCEDES, 
S. COOP. GALEGA

Cooperativa d’Ourense 
que impulsa projectes so-

cials, educatius i jurídics a Europa, els 
EUA i a Iberoamèrica. Fa acompanya-
ment per la creació de cooperatives i 

elaboren plans d’igualtat per empre-
ses, a més de fer formació a escoles. 
https://intercedes.es/

STRELIA 
ELECTROTECNIA, 
S. COOP. GALEGA

Desenvolupa solucions 
d’electrònica professi-

onal en camps com les telecomuni-
cacions, l’oceanografia, les Ciències 
de la Terra, el control industrial o 
l’eficiència energètica. Té la seu a 
Santiago de Compostela.  
www.strelia.pro

O CABLE INGLÉS, 
S. COOP. GALEGA

Cooperativa cultural de 
Vigo on treballa des de 

la seva experiència en els camps del 
disseny, la gestió, la producció i la co-
municació en el món cultural.  
https://www.ocableingles.com

ASOCIACIÓN 
SEMENTE TRASANCOS

Associació cultural 
que fa d’escola d’en-

senyament del gallec, dels 2 als 6 
anys. Treballen des dels valors de 
la coeducació, el laïcisme, l’assem-
blearisme, la interacció amb la na-
tura, la integració de l’escola amb 
el barri i la comunitat, i el respecte 
per l’autoregulació de la criança. 
http://sementetrasancos.gal/

[Madrid]
3 noves entitats sòcies

ASOCIACIÓN TRABE

Té el compromís de 
contribuir a la transfor-

mació social mitjançant la incidència, 
la sensibilització, la intervenció social 
i el desenvolupament de programes 
i projectes que afavoreixen l’empo-
derament personal i col·lectiu des 
d’una perspectiva de gènere a Madrid. 
https://www.trabe.org.es

FUNDACIÓN ÁMBITOS

En un context de la xar-
xa assistencial per a per-

sones amb problemes d’addiccions, es 
planteja complementar les actuacions 

orientades al camp de la salut mental. 
Vol generar espais d’acompanyament, 
gestionats per equips multiprofessionals. 
www.ambitos.social

ASOCIACIÓN 
CULTURAL ARSGAMES

Promou i gestio-
na projectes de ca-

ràcter cultural relacionats amb els 
videojocs a partir d’àrees d’acció 
transversals, pedagogia i formació, in-
vestigació científica, inclusió digital i 
participació ciutadana.  
https://arsgames.net/

[País Valencià]
1 nova entitat sòcia

COAG-CV, 
COORDINADORA 

Coordinadora d’Agricultors i 
Ramaders de terres valencia-

nes, integrada a xarxes per la sobirania 
alimentària com La Vía Campesina o 
Plataforma Rural. Promou la formació i 
la inclusió de persones migrants a l’en-
torn rural, així com la incorporació de 
joves i dones al món rural i a l’activitat 
agrària. http://www.coag.org/

sòcies
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Andalucía: 204.803,03 €
ACOMPANIA, E. I. 23.000 € 

a 48 mesos

AND124 Empresa social que ofereix servei de càtering 
a menjadors col·lectius i esdeveniments, a més de la gestió 
integral de serveis auxiliars a instal·lacions i centres públics. 
Préstec amb l’objectiu de finançar una sala de fred i la com-
pra de maquinària, per tal de millorar els serveis de produc-
tes alimentaris que ofereixen.

S.A.T LOS PRODUCTOS DE 
LA CABRA MALAGUEÑA

15.000 € 
a 66 mesos

AND125 Cooperativa que treballa la transformació social 
des de la promoció d’un consum crític, responsable i solidari. 
La cooperativa es dedica a importar, fabricar i comercialitzar 
productes des dels valors de l’economia social i solidària. El 
préstec finança projectes previstos per estrenar a finals del 
2018 o durant el primer semestre del 2019 portats a terme per 
part de la cooperativa.

FUNDACIÓN GIRASOL 
BENÉFICO ASISTENCIAL

57.803,23 € 
a 54 mesos

AND126 Entitat que treballa amb persones que tenen tras-
torns adictius, amb més de trenta anys d’experiència. El prés-
tec servirà per reorganitzar l’estructura financera i atendre a 
necessitats de tresoreria.

ASOCIACIÓN MERCAO 
SOCIAL DE CÓRDOBA

30.000 € 
a 78 mesos

AND129 L’associació La Tejedora, Mercao Social de Córdo-
ba, promou l’economia social i solidària, els productes locals i 
el cooperativisme en aquesta ciutat. El préstec finançarà unes 
necessitats de reorganització de l’estructura financera.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

45.000 € 
a 25 mesos

AND128 La Asociación Cultural Gitana Vencedores té 
l’objectiu d’afavorir la inclusió de menors, joves i adults del 
Polígono Sur de Sevilla a través de projectes socials. El préstec 
finançarà la gestió d’una instal·lació esportiva.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

34.000 € 
a 3 mesos

AND130 L’associació té l’objectiu d’afavorir la inclusió de 
menors, joves i adults del Polígono Sur de Sevilla a través de 
projectes socials. El préstec finança el cànon de licitació de la 
caseta “Distrito Norte Macarena” a la Feria de Sevilla 2019.

Aragón 86.000 €
NATURALMENTE BIO, 
SOC. COOP. ARA.

45.000 € 
a 54 mesos

ARA141 Aquesta cooperativa fa productes de converses 
ecològics i processats vegetals. Fan servir productes de tempo-
rada, en una estratègia de diversificació i de sostenibilitat. El 
préstec servirà per finançar una reorganització de l’estructura 
financer i atendre a necessitats de tresoreria.

ASOCIACIÓN AMEDIAR 21.000 € 
a 9 mesos

ARA142 Entitat sense ànim de lucre que vol transformar 
la societat a través de processos de mediació, intervenció co-
munitària i participació des d’una cultura de pau. El préstec 
serveix per finançar el Servei de Mediació del Nucli Històric 
de Zaragoza. 

GRUPO LA VELOZ, 
S.COOP

20.000 € 
a 48 mesos

ARA143 Cooperativa de transport i missatgeria sosteni-
ble. També fan serveis d’assessorament en l’economia social 
i solidària i tenen una botiga-taller de bicicletes. Préstec per 
finançar l’adquisició d’una furgoneta que permeti donar res-
posta a l’increment d’activitat en la recollida de tèxtils usats 
per reciclatge i reutilització.

Asturies 20.000 €
FUNGI NATUR 20.000 € 

a 42 mesos
AST8 Projecte asturià que fa cultiu ecològic de bolets, en 
especial de la varietat japonesa shiitake. Préstec per finançar 
el desenvolupament del projecte “FungiNatur: Cultivo y distri-
bución de setas ecológicas” ubicat a Arriondo.

Catalunya: 602.566,81 €
ASSOCIACIÓ SAO PRAT 30.000 € 

a 48 mesos

CAT1640 Aquesta associació fa intervenció socioeducativa 
amb infants, adolescents i joves en risc d’exclusió i a les seves fa-
mílies als barris de Sant Cosme i de Sant Jordi-Ribera Baixa del 
Prat de Llobregat. El préstec atendrà necessitats de tresoreria.

AULA D’IDIOMES, SCCL 10.000 € 
a 36 mesos

CAT1648 Escola cooperativa d’ensenyament d’idiomes. El 
préstec finançarà les obres d’adequació del local de la cooperativa 
de serveis La Comunal, SCCL que esdevindrà un espai de treball 
intercooperatiu que acollirà a un total de nou cooperatives i que 
s’ubica a una antiga nau industrial del barri de Sants de Barcelona.

QUESONI, SCCL 37.466,81 € 
a 60 mesos

CAT1649 Cooperativa ubicada a Llinars del Vallès que ofereix 
suport global per a la celebració d’actes, que va de la producció a 
la sonorització, la il·luminació i tot el suport audiovisual, lloguer 
de materials i assistència tècnica. El préstec finançarà l’adquisició 
d’una taula de llums, la renovació del monitoratge i la compra de 
quatre sistemes de microfonia sense fil.

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX 
SOCIAL

25.500 € 
a 60 mesos

CAT1650 L’associació ofereix serveis educatius de lleure i té 
més de deu anys d’experiència en el sector. El préstec servirà per 
finançar la posada en marxa de la primera fase del projecte “Es-
queix Social: adequació del terreny i compra de materials per a 
l’activitat de la finca ‘Manso Heretat’”, conegut com Torre Vileta de 
la localitat de Cervelló (Barcelona).

Préstecs inversió a curt i llarg termini

158 PRÉSTECS CONCEDITS
TOTAL: 9.476.161,28 €

1.248.370,04 €

1r SEMESTRE 2019

préstecs
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FUNDACIÓ FUTUR, E. I. 28.000 € 
a 18 mesos

CAT1652 Fundació sense ànim de lucre que treballa com em-
presa d’inserció. El préstec serveix per finançar l’amortització de 
28 títols participatius de l’emissió aprovada.

SOM CONFORT SOLAR, 
SCCL 

17.600 € 
a 54 mesos

CAT1657 Cooperativa que vol implementar solucions d’energies 
renovables dins de l’ESS, per caminar cap a un nou model energètic 
just, sostenible, renovable i amb generació distribuïda a mans de la po-
blació. El préstec finançarà l’impuls de la implementació dels consum 
fotovoltaics a través de la compra d’aprovisionaments per a l’activitat.

AMARIS NATURAL, SCCL 30.000 € 
a 48 mesos

CAT1659 Escola d’aromateràpia natural que també ofereix tot 
un seguit de productes: olis essencials i vegetals, difusors, etc.  El prés-
tec servirà per finançar la part de les obres d’adequació del nou local 
de la cooperativa a Vilanova del Vallès. Alhora, ajudarà a atendre ne-
cessitats de reorganització de l’estructura financera de la cooperativa.

KVIURES ALIMENTS, SA 
LABORAL

15.000 € 
a 30 mesos

CAT16663 Cooperativa de distribució de productes ecolò-
gics i de proximitat pel sector de la restauració i el comerç local. 
Treballa estretament amb pagesia, ramaderia i restauració local 
per portar productes frescos i garantir la sobirania alimentària. 
El préstec serveix per atendre necessitats de reorganització de l’es-
tructura financera.

ASSOCIACIÓ BARCELONETA 
ALERTA (ABA)

34.000 € 
a 42 mesos

CAT1665 L’associació té com a missió l’apoderament veïnal i 
l’organització comunitària, impulsant espais col·lectius. El préstec 
servirà per finançar la reobertura de La Garba, l’única llibreria-
papereria del barri de la Barceloneta.

L’ARIET, SCCL 10.000 € 
a 18 mesos

CAT1667 Cooperativa que gestiona l’espai culinari del Cafè 
de Mar, un cafè cultural a l’històric edifici del Cafè de Mar, antic 
Cafè dels Pescadors i seu de la Unió de Cooperadors de Mataró. El 
préstec d’inversió servirà per finançar la implementació i substitu-
ció de maquinària del Cafè de Mar.

ARBRE DE VIDA, SCCL 105.000 € 
a 120 mesos

CAT1672 Centre de dia que presta servei d’atenció diürna a 
la gent gran, ubicat al barri de Vista Alegre, una zona de Mataró 
construïda pel veïnat i amb fort arrelament comunitari. El préstec 
servirà per finançar la rehabilitació i adequació a la normativa de 
centres de dia del local de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ SOCIAL 
ANDRÒMINES

40.000 € 
a 60 mesos

CAT1677 Entitat sense ànim de lucre que, des de l’any 1993, 
treballa per un societat més justa i equitativa, mitjançant la lluita i 
denuncia de l’exclusió social i l’acolliment de persones en situació 
d’exclusió sociolaboral. El préstec servirà per finançar les obres 
d’adequació a la normativa vigent dels seus locals a Barcelona.

NOU SET, SCCL 50.000 € 
a 48 mesos

CAT1678 Cooperativa de treball d’iniciativa social i empresa 
d’inserció. El seu objectiu és la millora de la qualitat de vida de per-
sones en situació o risc d’exclusió sociolaboral, a partir de l’acompa-
nyament personalitzat en l’àmbit de la formació i inserció laboral. 
El territori d’actuació és, principalment, la comarca de l’Alt Penedès. 
El préstec finançarà les necessitats estructurals de tresoreria.

MASSA MARE, SCCL 65.000 € 
a 36 mesos

CAT1684 Aquest obrador de Vic fa el pa de manera artesa-
na, treballant manualment en tot el procediment d’elaboració i 

fermentant amb llevats naturals la massa mare. Fan servir ingre-
dients cultivats de producció sostenible i farines de proximitat, per 
promoure i protegir la sobirania alimentària local. El préstec fi-
nança la creació d’una nova pastisseria ecològica i cafeteria.

ALEIX MALLOFRE ABANTE 
(CAL CAMAT)

40.000 € 
a 120 mesos

CAT1689 Cal Camat Agroecologia vol oferir una alternativa 
de consum i omplir un buit productiu a la comarca del Baix Pene-
dès, mitjançant la producció sostenible i de proximitat de llegums 
i cereals.  El préstec servirà per finançar la compra i la instal·lació 
de maquinària amb l’objectiu de disposar d’un obrador propi.

TERRA D’ESCUDELLA, 
SCCL

15.000 € 
a 48 mesos

CAT1699 Cooperativa situada al barri de Sants de Barcelona, 
que promou la cultura, les tradicions i la llengua catalana a través 
de la cuina. El préstec finançarà les obres de millora de les instal-
lacions elèctriques i la compra d’aprovisionament pel projecte de 
restauració.

NEW COLOMETA, SCCL 50.000 € 
a 72 mesos

CAT1700 Restaurant de menjars casolans de Santa Coloma 
de Gramenet, un projecte d’autoocupació que neix de la sinergia 
entre dos professionals amb més de vint anys d’experiència en el 
sector de la restauració. Van decidir apostar pel model cooperatiu a 
l’hora de recuperar un restaurant que tancava per jubilació. Prés-
tec per refinançar el projecte de restauració i les inversions en les 
millores elèctriques del local.

Euskal Herria 100.000 €
ASAKEN, KOOP. ELK. 
TXIKIA 

100.000 € 
a 60 mesos

EH19 Cooperativa del sector de la construcció que fa treballs 
verticals com ara col·locació d’elements, neteja, inspeccions i re-
habilitacions en tota mena d’estructures i edificis. El préstec té la 
finalitat d’atendre necessitats de reorganització en l’estructura fi-
nancera de la cooperativa.

Galiza 10.000 €
URDIME, S. COOP. 
GALEGA

10.000 € 
a 36 mesos

GZ60 Cooperativa gallega que fa de distribuïdora i productora 
especialitzada en públic infantil i juvenil, organitzant la progra-
mació de diverses festes majors populars. Promouen la llengua i 
cultura gallegues. El préstec servirà per finançar la compra final 
d’un camió sobre el qual hi ha un contracte de leasing.

Madrid 225.000 €
CRONOPIOS IDIOMAS, 
S.COOP.MAD

30.000 € 
a 60 mesos

MAD83 Escola d’idiomes cooperativa que ofereix ensenyament 
d’espanyol. El préstec vol finançar les necessitats d’adequació del 
seu local nou.

DINAMIA, S.COOP.MAD 150.000 € 
a 48 mesos

MAD58 Consultora social especialitzada en projectes econò-
mics, socials i educatius que treballa tant a territori de l’estat espa-
nyol com a l’Amèrica Llatina. El préstec vol atendre les necessitats 
de reorganització en l’estructura financera.

AVANTE 3 45.500 € 
a 83 mesos

MAD86 Associació sense ànim de lucre de caràcter educatiu i 
social. Treballa amb persones amb diversitat funcional cognitiva i 
les seves famílies, sobretot en l’etapa infantil i juvenil. Préstec per 
finançar la rehabilitació de l’espai del CEPA Rosalía de Castro de 
Leganés, i cobrir la seva dotació bàsica.

1r SEMESTRE 2019

préstecs
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Endossament de factures 725.720 €
[Catalunya] TOTAL: 357.000 € 
 ❚ CAT1644 FUTUR JUST, E.I. 125.000 € Menjadors socials Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1655 ACTUA SCCL 250.000 € Atenció a la infància i l’adolescència DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
 ❚ CAT1661 ASS. PROMOTORA CENTRE CULTURA DONES FRANCESCA BONNEMAISON 15.000 € Campanyes de sensibilització en igualtat de gènere Institut Català de les Dones
 ❚ CAT1687  FUNDACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES 125.000 € Atenció a la infància i l’adolescència DG Atenció a la Infància i l'Adolescència
 ❚ CAT1696 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES 10.720 € Inserció sociolaboral DP de Justícia, Generalitat de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 357.000 € 
 ❚ MAD84 ASOCIACIÓN TRABE INICIATIVAS PARA LA ECONOMIA SOCIAL 200.000 € Atenció a dones i polítiques d’igualtat Ayuntamiento de Madrid

8 Préstecs de capitalització 38.000 €
[Madrid] TOTAL: 35.000 € 
 ❚ FREEPRESS, S. COOP. MAD. 5 préstec 5 persones sòcies 15.000 € 2 anys
 ❚ GABARRERA, S. COOP. MAD. 2 préstec 2 persones sòcies 20.000 € 2 anys

[Catalunya] TOTAL: 3.000 € 
 ❚ Actua, SCCL 1 préstec 1 persona sòcia 3.000 € 3 anys

Préstecs d’habitatge i adquisició de locals

Andalucía 240.000 €

AUTONOMÍA SUR, S. COOP. 
AND

240.000 € 
a 124 mesos

AND-H02 Autonomía Sur es un projecte de foment de l’econo-
mia social andalusa a través de l’assessoria i representació jurídica 
d’entitats d’economia social, l’estudi i elaboració de documents de 
caràcter tècnic i el disseny d’activitats formatives. El préstec finança 
les obres per a l’adequació del local de l’entitat a la normativa vigent. 

Catalunya 982.118 €

BICICLOT, SCCL 202.000 € 
a 144 mesos

CAT-H10 Cooperativa de treball que promou la bicicleta com 
a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una mo-
bilitat sostenible. El préstec finançarà part de la segona fase de re-
habilitació de l’espai de Can Picó al barri barceloní del Poblenou.

LLARS FAMILIARS HSJ, 
SCCL

146.658,81 € 
a 180 mesos

CAT-H11-H12-H13 Cooperativa d’iniciativa social de 
Reus. Faciliten habitatge en règim de cessió d’ús a persones sense 
possibilitat d’accedir-hi en el mercat convencional. Els tres préstecs 
estan orientats a l’adquisició de quatre habitatges en aquesta pobla-
ció del Baix Camp per cedir-los a persones amb necessitat d’una llar.

CASAL DELS INFANTS PER A 
L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS

200.000 € 
a 43 mesos

CAT-H14 Associació que acompanya més de 6.000 infants 
i joves cada any, amb la implicació d’un miler de voluntàries, 
les famílies i les escoles del Barri de La Mina a Barcelona. El 
préstec finançarà l’adequació de tres locals comercials –pro-
pietat del Consorci del Barri de la Mina–  per transformar-los 
en un local d’assistència social per desenvolupar activitats de 
suport per a infants, joves i famílies en risc d’exclusió.

ENVALL COOPERATIVA, 
SCCL

80.000 € 
a 180 mesos

CAT-H15 Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i de treball 
que vol donar nova vida al municipi del Pallars Jussà des del punt 

de vista poblacional, arquitectònic i socioeconòmic, després d’ha-
ver estat 30 anys abandonat. El préstec finançarà la segona fase 
del projecte ‘Rehabitar Envall. Casa Bigodé-Centre de Promoció”, 
que farà tancaments, acabats interiors i instal·lacions dels edificis.

LA VEGANERIA, SCCL 280.406,34 € 
a 120 mesos

CAT-H16 Productors artesans de proteïna vegetal. Elaboren 
tot un seguit de plats cuinats com botifarres, hamburgueses, 
tofu, mandonguilles o salsitxes sense cap producte d’origen 
animal. El préstec finançarà l’adquisició i rehabilitació d’una 
finca situada a Arbúcies, que acull la botiga de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ CENTRE MORAL 
INSTRUCTIU DE GRÀCIA

40.000 € 
a 60 mesos

CAT-H17 Associació amb 150 anys d’història que treba-
lla per difondre la cultura catalana, activar mecanismes de 
creixement personal per joves i fomentar la convivència. El 
préstec finançarà les obres de millora i adequació del Cen-
tre, ubicat en el barri de Gràcia de Barcelona.

CULTURAL ROCAGUINARDA 
SCCL

30.000 € 
a 84 mesos

CAT-H18 Cooperativa sense ànim de lucre amb voluntat de 
servei a les persones i a la cultura. A la seva botiga tenen llibres, 
joguines artesanals i també productes sostenibles, de comerç 
just i naturals. El préstec finançarà les obres d’adequació nor-
mativa i millora de l’accessibilitat i visibilitat del local social/
llibreria situat a la localitat de Barcelona i propietat de l’entitat.

Galiza 139.000 €

ASOCIACIÓN SEMENTE DE 
TRANSANCOS

139.000 € 
a 180 mesos

GZ-H01 Entitat hereva d’una iniciativa de joves voluntà-
ries que es va iniciar el 1974, anomenada Euskal Udalekuak 
(campaments en euskara), com a oferta de temps lliure i 
per fomentar la transmissió de l’euskara. Pitxilore porta a 
càrrec aquests campaments a la casa de colònies d’Abaigar 
des de l’any 2001. El préstec finança l’adequació d’una de 
les finques on s’hi acullen campaments per adaptar-la les 
normatives vigents de seguretat i accessibilitat.

1.361.118 €

préstecs
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Avançament de  3.308.153 €

subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 20.000 € 
 ❚ AND127 ECOTONO S.COOP.AND 20.000,00 € Diagnòstic i preservació d’ecosistemes fluvials Consej. de Med.Amb. y Ordenación del Territ., Junta de And.

[Aragón] TOTAL: 80.000 € 
 ❚ ARA144 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA DE ZARAGOZA 80.000,00 € Promoció de la cultura i el poble gitano Ayuntamiento de Zaragoza

[Asturies] TOTAL: 30.000 € 
 ❚ AST9 ASOCIACIÓN LA CARACOLA INICIATIVAS SOCIALES 30.000,00 € Iniciativa social Cons. de Servicios y Derechos Soc., Principado de Asturias

[Catalunya] TOTAL: 2.828.153 € 
 ❚ CAT1633 ESCOLA GREGAL, SCCL 60.000 € Menjador Solidari Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1634 MENJAR FUTUR, E.I. 92.400 € Restauració social DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1635 ASSOCIACIÓ AGIPCAT 9.000 € Dinamització cultural DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1636 IDÀRIA, E. I., SCCL 105.000 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1637 EMELCAT, SCCL 100.000 € Transició Energètica DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
 ❚ CAT1638 INSERCOOP, SCCL 77.000 € Inserció laboral Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 ❚ CAT1639 FRESCOOP, SCCL 82.000 € Supermercats Cooperatius Agroecològics Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1641 CAMPER DIEM, SCCL 60.000 € Cooperativització de nous projectes DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
 ❚ CAT1643 BICICLOT, SCCL 48.000 € Projecte "Aurora Coop 2020 - Open Your Mind" Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1645 RECIBAIX, E. I. 25.000 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1646 FORMACIÓ i TREBALL, E.I. 320.000 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1647 ROBA AMIGA, E. I. 100.000 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1651 ALENCOP, SCCL 200.000 € Desenvolupament de l'ESS Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1653 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, E.I. 34.850 € Inserció laboral DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1654 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 100.000 € Salut mental DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1656 LA CIUTAT INVISIBLE, SCCL 115.503 € Xarxa d’Ateneus Cooperatius DG d'Eco. Social, Tercer Sector, les Coop. i l’Autoempresa
 ❚ CAT1658 CERVESA CAPFOGUER, SCCL 25.000 € Projecte Singulars DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1660 DIOMCOOP, SCCL 50.000 € Projecte Singulars DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1661 ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON 15.000 € Campanya 8 de març 2019 Institut Català de les Dones
 ❚ CAT1662 ASS. DE PROF. DE CIRC DE CATALUNYA (APCC) 45.000 € Xarxes de fàbriques de creació cultural ICUB, Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1664 EDUVIC, SCCL 250.000 € Atenció a la infància i l'adolescència DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1668 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 20.000 € Serveis amb. de boscos i espais agroforestals Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1669 ASS. DE DONES CINEASTES I DE MIT. AUDIOVISUALS DE CAT. 6.000 € Igualtat de gènere en l'àmbit audiovisual Diputació de Barcelona
 ❚ CAT1670 BIDÓ DE NOU BARRIS 160.000 €  Gestió Cívica de les activitats cultural Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1671 FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS 75.500 € Conservació de la biodiversitat Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1673 DIOMCOOP, SCCL 150.000 € Inserció Social i Laboral Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1674  LA GAVASSENCA, SCCL 22.500 € Promoció de l'agroecologia DARP, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1675 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 40.000 € 29è Festival de Cant Flamenc de La Mina Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1676 L’OLIVERA, SCCL 100.000 € Desenvolupament rural a Catalunya Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1679 FUND. PRIV. PER LA CONS. I RECUP. D’ANIMALS MARINS 20.000 € Conservació de la biodiversitat Varis
 ❚ CAT1680 ASS. PROM. C. CULT. DONES F. BONNEMAISON 18.000 € Residències artístiques per a la integració social Varis
 ❚ CAT1681 ASSOCIACIÓ CULTURAL L’ALETA 8.400 € Foment de cadenes curtes i mercats locals DP d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1682 ASSOCIACIÓ SOS RACISME CATALUNYA 20.000 € Atenció a víctimes de discriminacions racistes Diputació de Barcelona
 ❚ CAT1683 ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA 36.800 € Acompanyament a menors i joves Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1685 ASOCIACIÓN ECO-UNIÓN 30.000 € Projecte Adaptur Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1686 ESCOLA GREGAL, SCCL 54.000 € Menjador Solidari Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1688 CASAL LAMBDA 17.500 € 24a Mostra Fire de cinema LGBTIQA+ Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1690 ASS. DE CARDIOPATIES CONGENITES (AACIC) 70.000 € Activitat de l'associació DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1691 ASSOCIACIÓ RUIDO PHOTO 15.000 € Suport a la Iniciativa Cultural DP de Cultura, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1692 ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 4.000 € Festival Protesta – 7a edició Ajuntament de Vic
 ❚ CAT1693 ASS. DE DEF. I ESTUDI FAUNA I FLORA AUTÒCTONA 10.000 € Protecció de fauna a Catalunya Fundación Biodiversidad
 ❚ CAT1694 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 13.500 € Tasta Territori de masies DP d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Gen. de Catalunya
 ❚ CAT1695 GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS 12.000 € Foment del periodisme Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1697 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 11.200 € Finançar l'activitat i diversos projectes Ajuntament de Barcelona

[Galiza] TOTAL: 111.000 € 
 ❚ GZ58 UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP 50.000 € Treball en xarxa pel desenvolupament del coop. Cons. de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Gal. 
 ❚ GZ59 STRELIA ELECTROTECNIA, S. COOP. GALEGA 61.000 € Recerca, investigació i desenvolupament. Axencia Galega de Innovación

[Madrid] TOTAL: 12.000 € 
 ❚ MAD87 ARSGAMES ASOCIACIÓN CULTURAL 12.000 € Foment de l’accés a la cultura Diputació de Barcelona

[Pais Valencià] TOTAL: 227.000 € 
 ❚ PV19 LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 177.000 € Atenció a persones depenents DG de Servicios Sociales y Personas, Generalitat Valenciana
 ❚ PV20PV TECNINAU, COOPERATIVA VALENCIANA 50.000 € Act. i temps lliure a l'escola del Mar de Burriana Generalitat Valenciana

1r SEMESTRE 2019

Pòlisses de crèdit
A data de 30 de juny del 2019, Coop57 tenia vigents un total de 94 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de 
serveis, per un saldo disposat global de 2.644.153,64 euros i un saldo global disponible de 5.313.456,38 euros 

Quantitats disposades
 a 30 de juny del 2019

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 1r semestre del 2019 49
Saldo disposat de les noves pòlisses a 30 de juny del 2019 1.290.071,77 €
Saldo disponible de les noves pòlisses a 30 de juny del 2019 2.794.300,00 €

Nombre total de pòlisses vigents a 30 de juny del 2019 119
Saldo disposat TOTAL a 30 de juny del 2019 2.631.260,14 €
Saldo disponible TOTAL a 30 de juny del 2019 6.655.700,55 €

préstecs
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DADES INTERESSANTS

NÚMERO D’ENTITATS SÒCIES PER SECTOR
1r semestre de 2019

TOTAL: 917

Habitatge, construcció,
arquitectura i urbanisme

Alimentació, agricultura,
ramaderia i comerç just

Cultura i arts

Educació i formació

Comunicació, disseny,
publicacions i noves tecnologies

  

Serveis a empreses i particulars

Atenció a les persones i
col·lectius específics

Restauració, oci i turisme

Assegurances i finançament

Assessorament i consultoria

Logística i mobilitat

Espais socials i de representació

Medi Ambient, sostenibilitat
i transició energètica

Indústria, tèxtil i manufactures

 

 

22
[2,94%]

99
[10,80%]

101
[11,01%]

63
[6,87%]

69
[7,52%]

50
[5,45%]

238
[25,95%]

36
[3,93%]

8
[0,87%]

40
[4,36%]

11
[1,20%]

88
[9,60%]

66
[7,20%]

21
[2,29%]

dades
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fons propis 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.614.976

Fons de garantia de préstecs 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 334.910

Aportacions socis/es col·laboradors/es 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 37.364.048

TOTAL 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 40.313.934
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 1.248.870

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - - 2.391.000 1.180.000 1.361.118

Pòlisses de crèdit/circulant  555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 2.794.300

Avançament de finançament  3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 4.033.873

Préstecs participatius i de capitalització 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 9.476.161

Gestió de títols participatius 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000 1.531.000

SALDO VIU PRÉSTECS 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 19.404.810

dades
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“Qui creu que l’educació és cara, 

no coneix el preu de la ignorància”

Refrany popular

COOP57 SCCL - Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 Sevilla
T 955 027 777  

andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
Mayoral, 9

50003, Zaragoza
T 976 440 530

aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 932 682 949

coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6

48220, Abadiño
T 656 455 162

koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701, Santiago de Compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
Duque Fernán 

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

madrid@coop57.coop

https://coop57.coop


