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Despullada l’economia-món com a casino global, desar-
mat i impotent tot ministeri públic per l’acció persistent 
dels mercats financers i els seus gàngsters i desballestats 
els pilars socials de la modernitat i la fe cega en el pro-
grés, el cinquè any de la crisi, déjà-vu acumulat, segueix 
parlant el llenguatge pervers del frau del rescat i la tisora 
de la retallada. Mai, mai tan pocs en tan poc temps havien 
robat tant a tants. A cara descoberta i a la llum pública.

La societat de l’espectacle, que converteix la injustícia en 
anunci i la desigualtat social en espot televisiu, convida 
reiteradament a no fer res i adoctrina que res mai serà 
millor ni més just ni més solidari. Ensinistra en l’obedi-
ència deguda als mercats, legisla com cal abaixar el cap i 
decreta resignar-se davant el segrest del futur. Contra el no 
fer res i el campi qui pugui individualista que pregonen, 
contra tota mesura neoliberal presentada com a inevitable 
decisió tècnica, queda construir. Afortunadament.

En una senzilla regla de tres, matemàtica bàsica, que 
(de)mostra avui que si 2.100 persones i 440 coopera-
tives i entitats de l’economia social i solidària –allò 
que és avui Coop57– han aconseguit finançar 750 
projectes socials per valor de 25 milions d’euros en 
cinc anys de crisi, què no podrien fer 2.000 persones 
més. O 5.000, o 10.000. Mai com abans tenim el dret, 
el deure i la radical necessitat de construir contra la 
seva demolició controlada.

Contra el nihilisme al que ens pretenen obligar, con-
tra el descrèdit de l’esperança raonada i fonamenta-
da, contra l’abdicació davant la impotència, seguim 
tenint la infinita opció de construir sobre l’erm que 
estan llaurant. La teníem molt abans de la crisi, 
quan érem conscients d’un món cada cop més 
injust, més desigual i menys sostenible i d’un sis-
tema que duia inscrit en el seu codi genètic l’adn 
de la desigualtat i la pobresa. I la continuem 
tenint avui, arrelats en la certesa que d’aquesta 
crisi, en un món que s’ha quedat petit, o ens en 
sortim totes i tots o no ens en sortirem.

Rescatats però no vençuts, seguim tenint 
la possibilitat de construir. Per osmosis. 
L’amenaça del bon exemple, de la pràctica 
concreta, que camina sola demostrant que 
solidaritat, igualtat, sostenibilitat o suport 
comú no són paraules buides i buidades 

de contingut. La resta ja és conegut: l’exhibicionisme lu-
dòpata del capitalisme senil, la transferència permanent 
de renda i riquesa comunes a mans privades i mercats 
financers fugitius i el segrest de facto de tot futur. Una 
veritat crua i nua: o ens rescatem nosaltres mateixos o 
ningú ens rescatarà. I com més aviat, millor. Perquè avui, 
en un context de frau desbocat, deixar-los decidir a ells se-
ria molt pitjor que una irresponsabilitat: seria un suïcidi. 

Per això, malgrat tot i segurament contra tot, la bona 
notícia, la que s’entossudeixen en silenciar, és que hi ha 
alternativa. Alternatives: desobeir el règim un cop més, 
reiniciar el sistema i deposar la institucionalització de 
l’empitjorament de les condicions de vida i treball i de-
construir, construir i reconstruir. Construir contra la infà-
mia. No hi ha gest més potent que el quotidià, aquell que 
arruïna en un segon tot el que diuen que ja no és possible. 
No disposem de cap més territori alliberat que la nostra 
vida quotidiana: allà on demostrar que un altre model 
econòmic –de producció, distribució, consum i crèdit– ja 
és possible. 

Avui, ara i aquí, ja no és l’hora només del “ni amb el 
nostre nom ni amb el nostre diner” contra el seu món 
impossible. És el temps concret i tangible del compromís. 
D’alçar la veu en el nostre nom, des de les nostres xarxes 
i amb els nostres recursos. De (re)construir. Avui. Ara. I 
aquí.

Allà on va el teu cap
van els teus peus

Cinc anys 
contra la crisi

L’hora de saltar
i avançar

Balanç Social: 
ensenyant el cor

Només queda construir

Construir contra la 
infàmia. No hi ha gest 

més potent que el 
quotidià, aquell que 
arruïna en un segon 

tot el que diuen que ja 
no és possible 
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I que es pot respondre, des del reclam de major democrà-
cia i l’aspiració de major equitat, a la crisi. Mirant enrere, 
aquest és el nostre granet de sorra. Un més entre tants. Afor-
tunadament. La nostra aportació –real, tangible, transfor-
madora– que l’altre món possible ja existeix. I ja és aquí. 

Les paraules convertides en fets per visualitzar que 
una altra economia, solidàriament eficaç, èticament 
eficient, ja és possible enmig de la pitjor crisi social, 
cultural i econòmica de les darreres dècades i de les 
pitjors retallades des del final de la dictadura. Potser és 
això –només queda construir–el més transformador i 
emancipador que podem fer: ser conscients que l’únic 

terreny real on construir altres relacions econòmiques 
és la realitat mateixa.

En aquest sentit, la memòria concreta del 2011 torna a 
anunciar alhora el camí recorregut contra la crisi i tot 
el que encara queda per superar-la. Un nou exercici de 
creixement sostingut i sostenible, de fer viable l’ètica 
i la coherència. D’avançar passa a passa i poc a poc: 
per tal que els fonaments sòlids de la democràcia social 
i econòmica arrelin. De saber que anem lents perquè 
anem, volem anar lluny. Coop57 enmig del 2011. En 
el cinquè any de crisi i a 31 de desembre, ja érem una 
xarxa viva integrada per 404 entitats sòcies. 64 més que 
el 2010. Una xarxa que no seria possible ni real sense 
la implicació de 1.707 sòcies i socis col·laboradors. 528 

més que el 2010. Un augment del 15% en relació al teixit 
social i un 30% en l’alta de noves persones.

Solidesa davant les creixents dificultats
Aquest augment es va traduir també en el nivell de les apor-
tacions socials a Coop57, que va  experimentar un creixe-

ment general del 34% respecte 2011, passant de 8 milions 
d’euros a 10,8 milions. Els nostres actius solidaris. D’aquest 
volum, cal desagregar que les aportacions dels socis i sòci-
es col·laboradors –el 90% del total– van créixer un 41,76%, 
passant de 6,6 milions a 9,3 milions; les aportacions obli-
gatòries de capital de les entitats van créixer d’un 15,32%, 
consolidant-se en 345.200 euros; i les aportacions voluntà-
ries de les entitats van incrementar-se d’un 16,18%, arribant 
als 894.910 euros.

És aquest esforç col·lectiu el que ha bastit aquesta alterna-
tiva financera: una alternativa que en els darrers cinc anys 

ha garantit un dret fonamental: l’accés al crèdit. Garantit 
no per les administracions públiques ni els bancs centrals 
ni els ministeris d’economia: ha estat possible gràcies a un 
espectacular creixement de l’estalvi dipositat pels socis i 
sòcies col·laboradores. Gràcies al compromís de la gent: a 
la implicació d’una ciutadania activa que rebutja de forma 
creixent la deriva econòmica i les pràctiques de la banca 
convencional. Un teixit social, dinamitzat per la recerca col-
lectiva d’alternatives de finances ètiques, que ha situat els 
balanços de Coop57 en una escenari de majors possibilitats 
de respondre a la crisi. Tant és així que una dada ho reflec-
teix diàfanament: per 300 de les 400 entitats i cooperatives 
sòcies, Coop57 ja és la seva primera entitat financera.

Més préstecs però de menys volum
Unes entitats i cooperatives que durant el 2011 van rebre 
préstecs per valor de 6,3 milions d’euros, un increment de 
110.793 euros respecte el 2010. L’augment es limitaria, no-
minalment, a un 1,87%, però si atenem el saldo viu de prés-
tecs a 31 de desembre, l’augment real és d’un 27%, situant-se 
en 8,24 milions d’euros. Una única raó: aquest saldo viu és 

contra la crisi
Cinc anys

Des de 2007, Coop57 
ha finançat més de 
750 projectes per 

valor superior als 25 
milions d’euros

El finançament de 
l’economia social i 

solidària ha reeixit en 
un context de recessió 

generalitzada

Coop57 ja és el primer 
instrument financer 

del 75% de les entitats 
i cooperatives sòcies

Sí. Sí que es pot. Aquesta és la nostra història senzilla. La crònica d’una pràctica 
concreta. El relat d’una experiència acumulada. Durant cinc anys de crisi, des de la 
seva dimensió petita, Coop57 ha respost a la crisi i ha demostrat que no només hi 
ha alternatives, sinó que ja estan funcionant i evidenciant –exemplificant, caldria 
dir– que les coses poden ser diferents. 
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conseqüència del retard en el pagament de les administra-
cions públiques i de les tensions de liquiditat i tresoreria 
associades. I és que el clima general de recessió, el rescat i 
intervenció general de l’economia amb l’única obsessió del 
dèficit i el pagament d’un deute que és majoritàriament pri-
vat, ha provocat també una mutació en l’ús dels diferents 
útils financers de Coop57. 

Així, durant 2011 es van aprovar més operacions de préstecs, 
però per menor quantitat. Més préstecs a més entitats i per 
menys valor, en una realitat que connecta directament amb 
l’escenari de crisi i l’absència de polítiques econòmiques de 
reactivació que han provocat l’estancament dels préstecs 
d’inversió i l’augment de les operacions de tresoreria i liqui-

ditat. Un reflex clar, mirall sincer, de la crisi. Així, els prés-
tecs a mig i llarg termini concedits van arribar a 1.562.599 
milions d’euros (baixant un 25% respecte 2010) però van 
pujar un 23% els préstecs a curt termini (965.000 euros), 
els avançaments de subvencions (3,2 milions i un augment 
del 14% respecte 2011) i un creixement exponencial de les 
operacions especials del 232%, motivada per l’emissió de tí-
tols participatius de la colla castellera Xiquets de Reus. En 
aquest sentit, cal afegir que Coop57 gestiona a més títols 
participatius d’entitats sòcies per un valor total de 1.157.500 
euros entre noves emissions, renovacions i títols vigents.

Respecte les dades específiques catalanes, cal apuntar que 
a 31 de desembre Coop57-Catalunya estava format per 262 
entitats sòcies de serveis i 963 persones, que 2011 havia dei-
xat un creixement traduït en 37 entitats noves i 306 sòcies 
col·laboradores més i amb unes aportacions que van créixer 
un 25,73% fins assolir els 7.825.782 €. En relació al Grup 
Promotor de Coop57 al País Valencià, el 2011 suma 5 en-
titats associades i 34 socis col·laboradors, que han aportat 
65.713 €. 

En aquest mateix període, cal apuntar finalment que Coop57 
ha començat a desenvolupar mecanismes de risc compartit i 
d’ampliació i consolidació dels fons propis, augmentant les 
provisions i destinant els excedents a reserves. A desembre 
de 2011 el nivell de morositat temporal de Coop57 no arriba 
pas a l’1% del saldo dels préstecs i cal destacar que els fons 
propis de Coop57 –els que permeten absorbir impossibles 
impagaments– se situen a l’entorn del 8% del saldo viu de 
préstecs.

Tot plegat, en un exercici que va cloure també amb les es-
perançadores conclusions de la Trobada 2011, amb la collita 
dels fruits dels debats compartits que han fixat una fulla de 
ruta per on seguir caminant. Ampliació de la pràctica de les 
finances ètiques i alternatives, impuls als grups locals per 
seguir “creixent cap a baix” i en xarxa, dinamització de la 
nova comissió oberta de Participació –on ja estan implica-
des 40 persones– o la participació en un sistema integral de 
finances ètiques en són bona prova. Així com el debat –i els 
dubtes oberts i plantejats en el procés assembleari anual de 
Coop57– sobre la possibilitat que Coop57 constitueixi una 
fundació per poder afrontar i finançar fonamentalment pro-
jectes d’emprenedoria social i cooperativa.

I si, és cert. En economia, no tot són sempre regles de tres. 
Però avui, en el cinquè any de la crisi, val la pena pregun-
tar-se quantes coses, útilment necessàries, ens queden en-
cara per fer. En el nostre Estat, amb 47 milions d’habitants, 
2.100 persones i 440 entitats han estat capaces de garantir 

el dret al crèdit a 800 projectes socials per un valor superior 
als 25 milions d’euros. Equació resolta de futur: si l’ètica es 
multiplica pel potencial social de l’economia social i coo-
perativa, el resultat sempre dóna coherència. Equitat. Sos-
tenibilitat. Solidaritat. El nou temps comú, l’eu-topia on hi 
cabrem totes i tots, del demà.

reflexió
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Gràcies Fernando, benvinguda Rosa

Fernando Cid, de la coope-
rativa industrial Mol-Matric, 
ha deixat aquest semestre 
la presidència de Coop57. 
Rere tres anys al capdavant, 
i per motius estrictament 
laborals de plena dedicació 
a una històrica Mol-Matric 
que segueix activament im-
plicada a Coop57, Fernan-

do passa el relleu a Rosa Miró, d’Arç Cooperativa, que és la 
nova presidenta de Coop57 des del passat juny. A Coop57, som 
equip, som xarxa i som cadena de compromís. Rebem un pa-
trimoni i heretem un testimoni que provem de traspassar cada 
cop en millors condicions. I és per aquest motiu que avui ens 
cal dir i escriure. Gràcies Fernando, benvinguda Rosa. Entre 
totes i tots, ho farem tot. Seguim. Seguirem.

Conveni amb Oinarri: 
obrint portes als avals
Aprofundint en la necessitat d’ampliar les opcions financeres 
disponibles per a l’economia social i solidària, Coop57 ha sig-
nat un conveni amb la societat de garantia recíproca Oinar-
ri, integrada en el si del cooperativisme basc i que desplega 
la seva activitat en l’àmbit dels avals. En virtut del conveni, 
Coop57 passa a ser una de les seves entitats col·laboradores 
a Catalunya i la societat basca pot avalar préstecs concedits 
per Coop57 a entitats federades a la Federació de Cooperati-
ves de Treball de Catalunya, d’acord amb els criteris establerts 
amb la Fundació Seira. Oinarri opera amb criteris mutualis-
tes i centra la seva activitat en el refinançament d’entitats de 
l’economia social i, en el marc d’aquest conveni, Coop57 ja 
ha aprovat cinc préstecs a cinc cooperatives catalanes. L’acord 
també suposa que, per primera vegada, Coop57 és reconeguda 
com a entitat col·laboradora en l’àmbit financer per un orga-
nisme regulat pel Banc d’Espanya.

Xiquets de 
Reus, pilar 
ferm i aixecat

El febrer passat, i en 
menys de tres setmanes, 
l’economia solidària, el 
teixit social i cultural 
reusenc i la ciutadania 
activa i compromesa van 
completar l’emissió de 
títols participatius de la 
Colla Castellera Xiquets 
de Reus per un valor de 
150.000 euros. Els 150 

títols, de 1.000 euros cadascun, financen la reforma integral 
de la seu social de la colla,  s’han emès a 24 mesos i estan 
retribuïts anualment amb un interès fix del 3%. L’emissió es 
va completar 25 dies abans de la data prevista de finalització 
i hi han participat persones de tot el país i d’arreu de l’Estat. 
L’emissió de la colla castellera, integrada per 600 persones, és 
la novena emissió reeixida de títols participatius gestionats 
des de 2006 per Coop57, en aquest cas en suport a la cultura 
popular.

Fons Social Germinem de Reus

El 25 d’abril es va presentar a Reus el Fons Social Germinem 
amb l’objectiu de donar suport a les iniciatives de les asso-
ciacions i entitats de Reus que promoguin l’associacionisme 
popular i l’economia social i solidària, especialment el sorgi-
ment de noves cooperatives i altres empreses de l’economia 
social i solidària a Reus. La constitució del fons va partir de la 
iniciativa de la CUP de Reus però té la pretensió d’esdevenir 
un fons ciutadà i, per tant, està obert a les aportacions a fons 
perdut que hi vulguin fer les persones i entitats que compar-
teixin la seva finalitat. Un 75% del fons es destinarà a refian-
çar préstecs de Coop57 per a la posada en marxa d’empreses 
socials i cooperatives. El 25% restant servirà per subvencionar 
activitats concretes organitzades per entitats i associacions 
d’aquesta localitat del Baix Camp.

Amb La Llagosta, suant la samarreta

En l’àmbit pioner i embrionari d’acords amb ens municipals 
–el primer amb Arbúcies, el desembre de 2011 per promoci-
onar el cooperativisme i l’economia solidària local– Coop57 
va signar el passat juny un segon acord amb l’Ajuntament de 
la Llagosta. Conjuntament amb la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, Coop57 es vincula al projecte de for-
mació ocupacional “Suem la samarreta i ens mullem contra 
l’atur” impulsat per l’ajuntament i amb la participació directa 
de l’Escola Sant Gervasi, sòcia de Coop57. El projecte neix da-
vant l’especial incidència detectada d’un abandonament es-
colar que motiva un elevat atur i es vertebra en dues fases de 
treball. La primera està orientada a la formació ocupacional 
de joves en nous àmbits laborals, vinculats als esports i els 
hàbits de vida saludable. La segona, on Coop57 s’implicarà, 
es centra en l’impuls de creació d’empreses d’economia social 
i l’obertura de línies de finançament per a facilitar la seva 
constitució.

2012, Any 
Internacional 
de les 
Cooperatives
2012 ha estat declarat per les Nacions Unides com l’Any Inter-
nacional de les Cooperatives, reconeixent així l’aportació del 
cooperativisme a un model d’empresa democràtica, resistent, 
basada en principis ètics i socials i propietat de les persones. 
Amb la seva declaració, l’ONU ha reconegut que les coopera-
tives ajuden a construïr un món millor. En el marc d’aquesta 
declaració, la Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya ha impulsat una campanya específica, on s’han inclòs 
testimonis i curtmetratges de quina és l’aportació concreta 
i quotidiana del cooperativisme i com és –real, possible– la 
democràcia econòmica i social. Eli Manzano, per Coop57, va 
participar en aquest testimoniatge col·lectiu que aporta la 
constància i la consciència  “d’estar canviant les coses”.
Més informació: www.coop2012.cat

Coop57, nova seu cooperativa
Des del passat març, la nova seu social de Coop57 és al carrer 
Premià, 15 del barri de Sants de Barcelona. No pas a qualsevol 
lloc. Coop57 s’ha traslladat a un edifici cooperatiu de llarga 
trajectòria i història acumulada. Seu des del 1905 de La So-

[BREUS]
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El 2011 Coop57 va participar en el Balanç Social impulsat per la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya (XES), un estri d’autoavaluació que té per objectiu general difondre 
la implicació social de l’economia solidària tant a nivell global com de cada entitat que hi 
participa. En aquesta edició del Balanç Social van prendre part 38 cooperatives i entitats, en 
un univers on estan implicades 25.371 persones i hi treballen 1.181. Els resultats específics 
de Coop57 van ser els següents per a les dades referides a l’exercici 2010:

Democràcia
Coop57 està integrat per 350 entitats i 1.179 socis col-
laboradors i compta amb un grau de participació en 
la presa de decisions del 18,34% de les entitats sòcies 
i del 7,15% dels socis i sòcies col·laboradors.

Igualtat
Entre òrgans de govern i persones treballant, suma 
5 dones i 15 homes. Hi ha un 26,6% de dones als 
òrgans de govern. El ventall salarial de Coop57 és 
1/2. L’enquesta de satisfacció laboral remesa anòni-
mament per tots els treballadors va oferir un resultat 
de 7,77 (en una escala de l’1 al 10).

Sostenibilitat
Hi ha una política de sostenibilitat i reciclatge en paper, 
vidre, plàstic, piles, tòners i bombetes, així com eines per 
minimitzar el consum d’aigua i electricitat, malgrat que 
falta encara incrementar l’ús de bombetes de baix con-
sum.

Participació i implicació social
Durant el 2010 Coop57 va participar directament en 6 
entitats i xarxes, on va aportar temps i recursos: Aposta-
Escola de Cooperativisme, la XES (Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya), FETS (Finançament Ètic i So-
lidari), Fiare, la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya i la Federació de Cooperatives de Serveis de 
Catalunya. També va cedir infraestructures (valorades en 
3.000 €) i va aportar 2.812.75€ a moviments socials i a 
quotes de suport a mitjans de comunicació social com 
el setmanari Directa, el quinzenal Diagonal i la revista 
Punt.coop. Així mateix, va gestionar la col·lecta d’aporta-
cions per finançar l’acusació popular pel cas Millet.

Qualitat professional
L’enquesta de satisfacció professional remesa anònima-
ment a una mostra de socis va oferir un resultat de 9,13 
(en una escala de l’1 al 10).

Mercat social
El grau d’implicació en el mercat social de Coop57 és del 
67,86%, és a dir, el percentatge de proveïdors que perta-
nyen a l’economia social. A més, té dipositats el 100% 
dels recursos financers en caixes cooperatives i en opci-
ons ètiques i solidàries.

Altres
Contribució plena al procés de normalització de la 
llengua catalana; màrqueting responsable amb publi-
citat clara i racionalitzada (intensiva en Internet i pun-
tual en paper), diferenciada de la del sector financer, 
caracteritzat per la seva opacitat. Es promocionen els 
valors ètics, socials i solidaris amb un llenguatge no 
sexista i no discriminatori. El grau de cooperativització 
dels membres de la cooperativa (nombre de treballa-
dors que són socis de la cooperativa) era zero el 2010, 
malgrat que els estatuts socials ho preveuen.

Enguany, Coop57 torna a participar del Balanç Social de la 
Xarxa d’Economia Solidària, que ha ampliat indicadors –fins 
a 46–, participació i projecció, amb la voluntat d’oferir un 
balanç global i agregat del valor afegit que aporta l’economia 
solidària a la societat catalana. Des de Coop57 animem a totes 
les entitats i cooperatives sòcies a participar del Balanç 2012. 
Hi ha temps fins el 15 de novembre. Més informació a:
www.ensenyaelcor.org i www.bsxes.org

Balanç Social: 
ensenyant el cor

cietat Cooperativa Col·lectiva L’Empar de l’Obrer. Expropiada 
per la dictadura franquista, va esdevenir sucursal de la Flor 
de Maig i el 1947 va esdevenir La Popular Santsenca, on la 
burocràcia falangista va dilapidar bona part del patrimoni. 
Avui és un edifici íntegrament cooperatiu, que acull la seu 

de bona part de les fede-
racions de cooperatives: la 
FCTC, la FCUCC, Servicoop, 
la Federació de Cooperatives 
d’Habitatges, la Confedera-
ció (CCC), la Fundació Seira, 
Aposta i el Grup Clade. Si és 
cert que allò ben fet perdura 
sempre, Coop57 habita avui 
l’espai i els temps que van 
saber bastir els i les coopera-
tivistes que ens van precedir.

Fiare inicia un procés 
d’unió amb la Banca 
Popolare Ètica

Fiare ha iniciat enguany un procés 
d’unió amb la Banca Popolare Etica 
italiana amb l’objectiu d’implantar a 

l’Estat un banc ètic cooperatiu i participatiu. Es tracta d’un 
pas endavant per a Fiare, un projecte complementari a l’ac-
tivitat financera que està desenvolupant Coop57 que ajuda a 
consolidar un sistema de finances ètiques que doni respostes 
a les necessitats diversificades dels estalviadors responsables i 
de les entitats de l’economia social i solidària. Fins a 31 de de-
sembre del 2011, Fiare ha recollit més de 3,4 milions d’euros 
de capital social, aportats per 2.773 persones i 352 entitats. 
Coop57 participa a Fiare com a soci transversal.
Més informació: www.proyectofiare.com
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COOP57-ANDALUSIA
Allà on va el teu cap, 
van els teus peus
Durant el primer semestre de 2012, 3 noves entitats es van 
associar a Coop57-Andalusia així com 25 persones. En el ma-
teix període es van aprovar sis operacions: tres préstecs, dos 
avançaments de subvencions i un endossament de factures. 
Pel que fa a la vida associativa, el 10 de març es va celebrar 
la Trobada Coop57-Andalusia, rèplica territorial de la Trobada 
2011 celebrada a Barcelona, amb un alt nivell de participació 
i molt bones conclusions que lliguen amb les reunions de tre-
ball i intercanvi que s’han mantingut amb una vintena d’or-
ganismes i agents socials i amb la continuïtat de la campanya 
“Posa els diners on poses les idees”.

Coop57-Andalusia ha participat, a més, en tretze actes públics, 
entre seminaris, tallers, jornades i taules rodones. Entre elles 
les jornades al centre Padre Arrupe organitzades per Engi-
nyers sense Fronteres; les XIII Jornades d’Economia Crítica a 
la Facultat d’Econòmiques de Sevilla; el Curs d’Ètica dels Ne-
gocis del Departament d’Economia Aplicada a la Universitat 
de Granada; o a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Sevilla. A invitació i convocatòria del #15M andalús va par-
ticipar a actes a Sevilla i Sanlúcar de Barrameda. També va 
prendre part en la taula rodona organitzada per ATTAC sota 
la crida “Què fem amb el nostre diner?” i va participar en 
xerrades convocades per la UJC, per Equo, per la ràdio comu-
nitària Radipolis, pel Sindicat Andalús de Treballadors (SAT), 

per Alternativa Mijeña-Los Verdes o per les cooperatives eco-
lògiques La Ortiga SCA i La Maceta SCA.  Cal destacar també  
que Coop57-Andalusia manté fa mesos un contacte estable 
amb Glocalfaro, un col·lectiu de l’Algarve portugués que vol 
establir un sistema local de finances ètiques al municipi lusità 
de Faro.

Memòria 2011
Durant el 2011 Coop57-Andalusia va registrar 28 socis més i 
3 noves entitats sòcies. En el mateix període, les aportacions 
van créixer un 51,33% situant-se en 623.198 euros. Pel que fa 
a la concessió de préstecs, el volum d’operacions aprovades 
el darrer any va augmentar d’un 167,13%, fins a situar-se en 
444.600 euros. Cal destacar que quatre entitats sòcies van ser 
guardonades: l’Associació Cultural Barrios amb el Premi Drets 
Humans 2011 i Atrapasueños SCA, Calesur SLL i Autonomia 
Sur han estat reconegudes per la Fundació Innoves pel seu 
projecte d’una nova comercialitzadora d’energia verda.

COOP57-ARAGÓ
L’hora de saltar i avançar
Durant els sis primers mesos de 2012, dues noves entitats 
es van associar a Coop57-Aragó així com 42 persones. En el 
mateix període es van aprovar vuit operacions: dos préstecs, 
quatre avançaments de subvencions i dos endossaments de 
factures. En aquest primer semestre, la secció aragonesa ha 
realitzat tres assemblees generals i, a la darrera, celebrada el 
juny, es va presentar “l’Informe d’estudi i revisió de les enti-
tats sòcies de Coop57 Aragó”. Coop57-Aragó s’ha implicat, en 
allò referent als passos per avançar cap a un sistema integral 
de finances ètiques, a la Plataforma FIARE-Aragó.

En relació a les tasques de sensibilització social, l’activitat 
va ser intensa. A Fraga –a les jornades culturals i llibertàries 
“Crisi econòmica i social” convocada per la CNT–; a l’Abril 
Republicà a Monzón, convocat per l’Ateneu Josefina Buil; al II 
Cicle de Conferències d’Entitats No Lucratives organitzada per 
Departament de Direcció i Organització d’Empreses de la Uni-
versitat de Saragossa; a la XXI Setmana Cultural de Gallur o a 
les jornades “Casc Històric: cap a un territori socialment res-
ponsable” organitzades per la Cambra 
de Comerç. A més, Coop57 es va tornar 
a implicar en les consolidadíssimes 
Jornades d’Economia Social que, en-
guany, celebra la seva XIV edició amb 
el lema “És l’hora de saltar”.

Memòria 2011
Aragó va registrar durant 2011 un augment de 4 entitats noves 
i 79 sòcies col·laboradores més i les aportacions han crescut 
un 23,28% durant el 2011, situant-se en 1.096.185 euros. Pel 
que fa a la concessió de préstecs, el volum d’operacions apro-
vades va augmentar d’un 15,21%, fins s situar-se en 634.686 
euros durant el 2011. Pel que fa a la concessió de préstecs, 
el volum d’operacions aprovades va augmentar d’un 15,21%, 
fins a situar-se en 634.686 euros durant el 2011.

26 socis de serveis
133 persones

40 socis de serveis
337 persones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL REPUBLICANO 

       2012 
    MONZÓN 

           CHARLA – EXPOSICIÓN 

FINANZAS SOSTENIBLES, 
FINANCIACIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA 

 
PONENTES  

 
 

Viernes 13 a las 20h 
  CENTRO CIVICO 
  MANUEL AZAÑA 

 

CENA REPUBLICANA 
    Sábado  14 de ABRIL 
Abierta a tod@s los que  
tengamos sentimiento Republicano 

Para apuntarse:  
en el Restaurante ACAPULCO 

y  629649195 – 617488891 - 657507389 

 CHARLA – COLOQUIO 
LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD SINDICAL 

DURANTE LA TRANSICIÓN 
 

PONENTE:    
ANTONIO MARTINEZ VALERO 
Primer Secretario General  
de CCOO en Aragón. 

Viernes 20 a las 20h 
   Salón de Actos  
 de la Casa Sindical. 
 C/ Galicia,2-bajos 

 

ANDADA POPULAR AL SIFÓN DEL SOSA 
Domingo 22 

Salida : 9h 
desde la estatua de Joaquín Costa. 
Almuerzo de sobaquillo, cada uno lo suyo y 
lo que quiera compartir. 
Asociación Invitada:  
Ecologistas en Acción-Cinca 
        DIA DE ARAGÓN – Lunes 23 

DÍA DEL LIBRO  
 en el stand de “PAPERINO” ,  
el escritor Ferran Sánchez Agustí   
firmará el libro “MAQUIS y PIRINEO”,  
donde se habla de Joaquín Saludas,  
Lorenzo Sierra, Josefina Buil entre otros 
montisonenses. 
Patrocina: Ateneo Republicano “Josefina Buil” 

CHARLA – PRESENTACIÓN LIBRO 
A REVOLUÇAO POSSIVEL,  
por el Catedrático de Historia  
en la Universidad de Sao Paulo :  
JOSE CARLOS SEBE BOM HEIHY. 
Narra hechos reales de 
Brigadistas Brasileños  
en la Guerra Civil Española 
Viernes 27. 
Salón de Actos  
Casa de la Cultura de Monzón 

 

O R G A N I Z A  C O L A B O R A  
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COOP57-GALIZA
A pas ferm...
Durant el primer semestre del present exercici, dues noves en-
titats es van associar a Coop57-Galiza així com 25 persones. 
En el mateix període es van aprovar quatre operacions –un 
préstec i tres avançaments de subvencions– i s’han realitzat 
dues Assemblees de Secció, on es van aprovar el Pla de Treball 
i el Pressupost per al 2012 i el tancament comptable del 2011, 
entre d’altres.  

En la taca de difusió social, la secció gallega de la cooperativa 
ha participat en 16 actes de diferent format: xerrades, semi-
naris, jornades, fires i mostres. Entre ells dues invitacions del 
moviment 15M d’Ourense; la sessió de tallers sobre consum 
responsable organitzades per Amarante-Setem a Vigo, Pon-
tevedra i Ribadeo; les jornades “Liberdade do pensamiento” 

promogudes per la Federació Veïnal A Chamusca i l’Associació 
de Mulleres de Moaña i celebrades a Cangas de Morrazo. En 
el marc de les activitats programades per la federació de coo-
peratives Sinerxia, en l’àmbit de la formació professional, es 
van oferir diversos tallers formatius, que també es van realit-
zar posteriorment en suport al moviment de persones en atur 
“Marea Roja” de Vigo.

En els aspectes intercooperatius, Coop57-Galiza va seguir 
col·laborant estretament amb entitats germanes de finances 
ètiques com AIS O Peto i l’Associació FIARE-Galiza. German 
García, representant dels socis col·laboradors, i Ramon Car-
melo, coordinador de la secció gallega, van assistir a l’As-
semblea Estatal que FIARE va realitzar a Rivas 
Vaciamadrid l’abril passat. Finalment, en l’àmbit 
del compromís social, cal destacar també que la 
secció gallega ha donat suport públic a la inici-
ativa associativa i ecologista per declarar Monte 
Pindo com a Parc Natural.

Memòria 2011
Galícia va registrar durant el 2011 7 entitats 
noves i 19 sòcies col·laboradores es va associ-
ar a Coop57 i les aportacions van créixer d’un 
156,64% durant el 2011, situant-se en 268.130 
euros. Pel que fa a la concessió de préstecs, el vo-
lum d’operacions aprovades va augmentar d’un 
un 53,88%, fins a situar-se en 246.200 euros du-
rant el 2011.

COOP57-MADRID
...que es tracta de no parar
Durant el primer semestre de 2012, tres noves entitats –les 
cooperatives Cronopios Idiomas, Ecosol i la Huerta del Sol, 
nascuda directament de les protestes indignades del 15M a la 
cèntrica plaça madrilenya– es van associar a Coop57-Madrid 
així com 58 persones. En el mateix període es van aprovar sis 
operacions: quatre préstec, un avançament de subvenció i un 
endossament de factura. Durant el semestre també es va cons-
tituir un grup de comunicació per millorar les tasques de difu-
sió i que està preparant l’edició d’un espot i un vídeo sobre la 

secció madrilenya, que també va publicar enguany 
una complerta Memòria 2011 sobre la feina feta 
amb el teixit econòmic social i solidari madrileny.  
La secció també va atendre les peticions de diver-
sos mitjans de comunicació com Tendencias de 
RNE5, el Canal Arte francès i ràdios comunitàries.

A més va participar en 21 actes socials i en dife-
rents fòrums, com els habilitats per l’Assemblea 
de Barris del 15M o el Fòrum Social Madrid “Des-
muntant mentides”. Entre les activitats on va pren-
dre part, cal destacar el 7è aniversari del quinzenal Diagonal, 
les jornades de Cooperama (Unió de Cooperatives de Madrid) 
i el II Encontre Nacional de Microfinances.

Madrid va registrar durant 2011 un augment de 3 entitats 
noves i 62 sòcies col·laboradores més i les aportacions van 
créixer d’un 39,68% durant el 2011, situant-se en 939.748 eu-
ros, volum que durant el primer semestre de 2012 ha superat 
la xifra històrica del milió d’euros, situant-se en 1.150.000 

euros. Pel que fa a la concessió de préstecs du-
rant el 2011, el volum d’operacions aprovades va 
incrementar-se d’un 150,80%, fins a situar-se en 
523.971 euros.

27 socis de serveis
107 persones

48 socis de serveis
255 persones

socis
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1r SEMESTRE 2012

NOUS SOCIS I SòCIES 
COL·LABORADORS

Catalunya [182]
 ❚ Gijsbert Huijink
 ❚ Jaume Hernández Asensio
 ❚ Anna Tomàs Castellano
 ❚ Jordi Martí Font
 ❚ Leopold Magriñà i M. Alícia Palau
 ❚ Fernado Ferrer/Francisca
 ❚ Manuel Torres Mendoza
 ❚ Joan Blanco Escudero
 ❚ Antonio Bernaldez Soto
 ❚ Fco. Javier Serrano Romero
 ❚ Francesc Mitjavila Babot
 ❚ José Miguel García Vázquez
 ❚ M. Josefa García Ripoll/Ana
 ❚ Ana Sofía Cruz
 ❚ Jordi Casassas Pons
 ❚ Ramon Bertran Monfort
 ❚ Núria Prat i Jordi Pietx
 ❚ Rolando d’Alessandro i Genoveva
 ❚ Cadi Tuset Prat
 ❚ Daniel López Altimiras
 ❚ Julita Margarit Casas
 ❚ Manuel Pacheco Alba
 ❚ Anna Lorente i Ripollès
 ❚ Núria Madrid i Pedro Álvarez
 ❚ Carlos José Guillot Campillo
 ❚ Clara Aguilera Ribera
 ❚ Ibai Rosa Iturria
 ❚ Xavier Janer Mestres
 ❚ Montserrat Cabayol i Magriñà
 ❚ Pere González Cinca
 ❚ Silvia Aguilar Puig
 ❚ Laia Mora i Ferran Díaz
 ❚ Joan Vázquez i Colomés
 ❚ Marc Valls Ribas
 ❚ Ismael Rafols Garcia
 ❚ Concha Cardeñoso Saenz de
 ❚ Vanessa Freixa Riba
 ❚ Jordi Zamora Enciso
 ❚ Ruben Carrasco Cano
 ❚ Comunitat de la Residencia
 ❚ Jordi Fonollosa Magrinyà
 ❚ Felicitas i Araceli Rojo Villar
 ❚ Albert Vallejo Gracia
 ❚ Alba Guasch Casadevall
 ❚ Lilia Torrico Bustamante

 ❚ José Ramos Barrera
 ❚ Albert Homs i Gall
 ❚ Alvar Sanz Castillo
 ❚ Antoni Alminyana i Peiró
 ❚ Petra Sabine Kiderle
 ❚ Teresa Cantero i Raul Farré 

 ❚ Gustavo Duch Guillot
 ❚ Gisela Murillo i Laia Treserra
 ❚ Pau Díaz Boils
 ❚ Adrià Rieradevall Ventosa
 ❚ José Miguel García Fraile
 ❚ Miguel Lara Delgado
 ❚ Eduard Vilafranca Pijoan
 ❚ Jordi Guarque Sugrañes
 ❚ Carme Cervelló Torrell
 ❚ Lluís Ardèvol i Oró
 ❚ Eva Torrents Òdena
 ❚ Marc Boix i Ricart
 ❚ Mònica Prieto Bernárdez
 ❚ Laia Garcia Bertran
 ❚ Soledad Arroyo Zamora
 ❚ Lluís Ma Jiménez i Montserrat
 ❚ Ma Concep. Bugié/Jesús Manuel
 ❚ Claudia Teresa Graglia
 ❚ Pietx i Pietx, SCP
 ❚ Ma Dolores Mesa Saldaña
 ❚ Xavier Parra Méndez
 ❚ Ona Alay Coll
 ❚ Juliette Beaume
 ❚ Rosemarie Hinze Chocinski
 ❚ Arnau Galí i Montiel
 ❚ Pablo Tudela Vázquez
 ❚ Ignasi Martí Estrada
 ❚ Núria Salvador Monner
 ❚ Montserrat Cortadellas Bacaria
 ❚ Ghalia Tahtah
 ❚ Antonio Campos Alos
 ❚ Laura Vallverdú i Doménech
 ❚ Roger Castillo i Bosch
 ❚ Pilar Camarero Camarero
 ❚ Ignacio Moralejo Ledo
 ❚ Victor Pascual Villanueva
 ❚ Miquel Casas Vaqué
 ❚ Pedro Luís Macías López
 ❚ Ane Garcés
 ❚ Francesc Vidal Vives

 ❚ Josep Anton Cordero Rigol
 ❚ Albert Mateu Martínez
 ❚ Abel Guinovart Forcadell
 ❚ Xavier Teis Batlle
 ❚ Anna Fernández Montes
 ❚ Esteban Garcia Fores
 ❚ Jesús Ricart Morera
 ❚ Carles Sánchez Bourgeois
 ❚ Carlos Sedó Luzuriaga
 ❚ Marta López Robles
 ❚ Xavier Mingo i Meritxell Matons
 ❚ Ana Ma Comalrena de Sobregran
 ❚ Victor Reca Gómez
 ❚ Joan Vitòria Codina
 ❚ M. Victoria Calvet Combelles
 ❚ Antoni Pijuan Badia
 ❚ Pedro Gil Vila
 ❚ Enric Altisent Farran
 ❚ Gerard Muixi i Tejado
 ❚ Bel Bordes Castells
 ❚ Lurdes Quintero Gallego
 ❚ Melanie Manneville
 ❚ Maite Antolínez García
 ❚ David García Garzón
 ❚ Ma Dolores Olucha/Alain-Pol
 ❚ Aglaia Gómez d’Alessandro
 ❚ Mercè Esteban Comas
 ❚ Joan Valls Picó
 ❚ Alex Tisminetzky Fabricant
 ❚ Oriol Mestres Fito
 ❚ Itxasne Gaubeca Vidorreta
 ❚ Raimon Forn i Anna Corts
 ❚ Francesca Adrian Ros
 ❚ Anna Estrems i Vidal
 ❚ Jordi Scapigliati i Montserrat
 ❚ Marco Scapigliati i Montserrat
 ❚ As. Cultural Conservas
 ❚ Jaume Salom Tormo
 ❚ Dorotea Casas Ros
 ❚ Ma Dolors Pericon Llavaneras
 ❚ Manuela Antonia Evangelista
 ❚ Eva Virgili Recasens
 ❚ Ma Amparo Victoria Collados
 ❚ Ana Ma Monzón Collados
 ❚ Ernest Verdaguer Vilageliu
 ❚ Ma Dolors Morera i Josep Riera
 ❚ Rosario Mulet de Arriba

 ❚ Yolanda López Petit
 ❚ Domingo Melendo Moyano
 ❚ Miguel Solana Solana
 ❚ Silvia Alberich Castellanos
 ❚ Natalia Piernas i Manuel
 ❚ Maria Bel Riera Pinya
 ❚ Xavier Castelló Llobet
 ❚ Fernando Bassols Dorr
 ❚ Francesca Adrián Ros
 ❚ Josep Nuet Badia
 ❚ Ma Carmen Albareda Tiana
 ❚ Consol Casals Genover
 ❚ Ramon Borràs i Planagumà
 ❚ Montserrat Martí Ibáñez
 ❚ Lluís Garcia i Rovira
 ❚ Joaquin Seras Franzoso
 ❚ Andrea-Isis Lissidini Aranda
 ❚ Julia Cristina Martínez i David
 ❚ Aina Arkarazo
 ❚ Lluc Arkarazo
 ❚ Oriol Arkarazo i Aleix Puiggròs
 ❚ Blas Pérez i José Antonio Pérez
 ❚ Oriol Francesch Llongueras
 ❚ Arnau Ruiz de la Villa
 ❚ Ernesto Morales Morales
 ❚ Christian Queralt Gavaldà
 ❚ Miquel Gall i Badosa
 ❚ Anna Edo Amoros
 ❚ Jordi Roca Sancho
 ❚ Josep Romaguera i Núria de Gil
 ❚ Gerard Farràs i Ballabriga
 ❚ Anna Enfedaque Novell
 ❚ Montserrat Garcia Soldevila
 ❚ Jordi Rabassa Massons
 ❚ Catalina Olid i Celestino Andrés
 ❚ Ramon Escudé Argilés
 ❚ Carlos Villafranca Ortiz
 ❚ Enrique Blasi Pastor
 ❚ Miguel Esteban Poblador
 ❚ Carles Guirado González
 ❚ Albert Pérez Ratera
 ❚ Carlos Gerona Salamero
 ❚ Enrique Tudela Vázquez
 ❚ Iñigo Romero Arandia

Aragó [42]
 ❚ M. Begoña Cisneros Laforga
 ❚ M. Angeles Sarasa Moreno
 ❚ Fernando Barbó Ortega
 ❚ Milagros Burgui Elorz
 ❚ Cristina Gallego/Mª Dolores
 ❚ Patricia Luquín Cabello
 ❚ Enrique Cabezudo Ballesteros
 ❚ José Ortega Campayo
 ❚ José Francisco Mallén Pérez

 ❚ Raquel Sastre Espallargas
 ❚ Enrique Guerrero Domínguez
 ❚ Felicidad Rosel Mousset
 ❚ Joaquín Santos Martí
 ❚ Mª Victoria Aguilar Abadia
 ❚ Francisco Javier Hernández
 ❚ Rosa Belén Arqué Macipe
 ❚ Carmen Castrillo Santolaria
 ❚ Fed. Aragonesa de
 ❚ Arturo Sancho Royo
 ❚ Rubén Ruiz Ramas

 ❚ Maite Rodríguez Moles
 ❚ Mamen Banet Risco
 ❚ Oscar Labat López
 ❚ Miguel Ángel Alonso Turón
 ❚ Mª Dolores de Lama Alcalde
 ❚ Violeta Gracia Portero
 ❚ Javier Gracia de las Heras
 ❚ Júlia Santos Cerisuelo
 ❚ Ignacio Fortea Garcés
 ❚ Germán Alonso Aznar
 ❚ Jesús Rodrigo Espinosa

 ❚ Luis Manuel Artigas Larrañaga
 ❚ Mª Luisa Labarta Gracia
 ❚ Mª Nieves Lucas Gimeno
 ❚ Pascuala Funes/ Luis Alberto
 ❚ José Vitoria Ágreda
 ❚ Josep Lluís Cruz Cubells
 ❚ Mª Antonia Vila Roca
 ❚ Sodepaz Rioja
 ❚ Rosa de la Nava González
 ❚ Pilar Estella Llorente
 ❚ Luís Escorihuela Pitarch

Astúries [17]
 ❚ Manuel Santiago Galán
 ❚ Maria Isabel Lombardia Prendes
 ❚ Eduardo Romero Garcia

 ❚ Mario García Morilla
 ❚ Carmen Mosquera/Carlos Ponte
 ❚ Javier Arjona Muñoz
 ❚ Mª Gloria García Álvarez
 ❚ Mercedes González Menéndez

 ❚ Ignacio González Fernández
 ❚ Félix Fernández Rodríguez
 ❚ Alejandro Gil Gayol
 ❚ Irene Sánchez Choya
 ❚ José Orlando Fernández

 ❚ Reolides Rodríguez García
 ❚ Coordinadora Ecoloxista
 ❚ Elena Martínez / Faustino Loy
 ❚ Isabel Molina Barra

Galiza [25]
 ❚ María Rita Vázquez Fernández
 ❚ Ana M. Rodríguez López
 ❚ Salomé Cabaleiro Gómez
 ❚ Alfredo Vidal López
 ❚ Roi Rodríguez Cagiao

 ❚ Miguel Pardillas Santiago
 ❚ Ana Quiroga Fraga
 ❚ María Ramírez Sánchez
 ❚ Juan Carlos Fontán Fontán
 ❚ Jesús Taboada López
 ❚ Manuel Fontán Torreiro
 ❚ María del Pilar Sánchez-Cantón

 ❚ Sandra Fontán Torreiro/Brais
 ❚ Alberte Román Losada
 ❚ Maria Aurea Rodríguez Blanco
 ❚ Mª Carmen Alborés Maceiras
 ❚ Eugenia Insua López
 ❚ Ignacio Solla Couelo
 ❚ Elvira González Solla

 ❚ Carlos Riádigos Mosquera
 ❚ Carlos Vidal Ojea
 ❚ Antonio García Jiménez
 ❚ Juan Ramón Figueiras Grobas
 ❚ Mª Elena Casal Mera
 ❚ Mª Rosa Santorum Paz

Andalusia [25]
 ❚ M. Josefa García Ripoll
 ❚ Mª Luisa Domínguez Rubio
 ❚ Mariano Pastrana Sepúlveda
 ❚ Luis Gallego Jiménez
 ❚ Juan Ramon Gallego González

 ❚ Angeles Jiménez Vico
 ❚ Pablo Montaño Medina
 ❚ Ana Isabel Lourtau Crespo
 ❚ Daniel López Arias-Camisón
 ❚ Marta Solanas Domínguez
 ❚ Francisco Gavira Albarran
 ❚ Antonio Pons Cañellas

 ❚ Santiago Gómez Seguí/Manuela
 ❚ Félix García López
 ❚ Mª Jesús Quiroga Carballo
 ❚ Ángeles Garrido Arines
 ❚ Mikel Barrio Bómez
 ❚ Pablo González Moreno
 ❚ Eva Gutiérrez Salas

 ❚ José María Pérez García
 ❚ Juan Jesús Porras Blanco
 ❚ Florencio Cabello
 ❚ José Miguel Trujillo Palma
 ❚ Rosa Guilhermina Lomba Correia
 ❚ Francisco José Fernández

socis
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Pais Valencià [6]
 ❚ Isabel Villarrocha Pallarés
 ❚ Andrés Cumba i Coloma
 ❚ Robert Fernàndez Dutrús
 ❚ Juan Bosco Climent Morato
 ❚ Júlia Santos Cerisuelo
 ❚ Carolina Punzano López

Madrid [58]
 ❚ Luis Esteban Mínguez
 ❚ José Luis Romero Cuadra
 ❚ Elena González Franco
 ❚ Mar Pancorbo López
 ❚ Julio Alguacil Gómez
 ❚ Pablo Tomás Martín Durán
 ❚ Ygnacio Fernández González
 ❚ Ellison Moorehead
 ❚ Laura García Campo
 ❚ Carlos Sánchez Giménez
 ❚ Inmaculada del Valle Martínez
 ❚ José Tomás Fuentes Corbi
 ❚ Carlos Gervas Gómez-Navarro
 ❚ Ignacio González Fernández
 ❚ Consolación Astasio Sánchez
 ❚ Pedro Luís Hernanz Fernández
 ❚ Jorge Tinoco Cano
 ❚ Fernando Sáenz Hernández

 ❚ Juan Manuel Morales
 ❚ Aránzazu Ramos Álvarez
 ❚ Sergio Galán Rodríguez
 ❚ Clara Inés Arévalo Merchán
 ❚ Alejandro Argüeso Sancerni
 ❚ Luís Manuel Herrero Sierra
 ❚ Pedro González Jiménez
 ❚ Marcelino García Blanco
 ❚ Juan Trenado Serrano
 ❚ Mª del Carmen Gestal Tofé
 ❚ Carlos Valdecantos Martínez
 ❚ Montserrat Serrano Montero
 ❚ Jose María Carlero Ramos
 ❚ Miriam Bueno Lorenzo
 ❚ Nuria Llorente Vicente
 ❚ Maximiliano Peñuela Ruiz
 ❚ José Villarreal Escribano
 ❚ David Arroyo Menéndez
 ❚ Emilia Sánchez de la Blanca
 ❚ Angel Carlos Altieri Yagüe

 ❚ Leticia Hoyos Ruiz
 ❚ Mª Isabel Díez Leiva
 ❚ Felix Carabias López
 ❚ Carlos Enrique Pastor Sánchez
 ❚ Manuel Parra Benito
 ❚ Fernando Franco de la Hoz
 ❚ Mª Concepción Anguita Fontecha
 ❚ Raquel Pérez Palacios
 ❚ Hortensia Fernández Catalán
 ❚ Concepción Elejabeitia Tavera
 ❚ Manuel Díaz de Liaño del Valle
 ❚ Laura Rubio García
 ❚ Juan Miguel Gómez Calle
 ❚ Leticia Esteban García-Maroto
 ❚ Anastasio Pulido Chozas
 ❚ Miguel Ángel Martínez del Arco
 ❚ Miguel Ángel Gutiérrez Soto
 ❚ Leopoldo Fernández Aparicio
 ❚ José Manuel del Castillo
 ❚ Ivan Herranz Carmona

Asociación Cultural 
Comenzemos Empezemos

Associació cultural de Sevilla que tre-
balla, reflexiona i experimenta amb les 
pràctiques que conformen la cultura 
audiovisual contemporània. És l’associ-
ació que dinamitza el Festival Zemos98 
i treballen també en la difusió del pro-
comú en l’àmbit de la socialització de la 
cultura i el coneixement: netlabels, cre-
ative commons, moviments migratoris o 
cibercultura.
www.zemos98.org

Asociación Mercao Social de 
Córdoba
Projecte d’economia social, alternativa i solidària que promou 
la creació de mercat social, concebuda 
com a xarxa de producció, distribució, 
consum i aprenentatge de béns i serveis 
des de criteris ètics, democràtics, ecolò-
gics i solidaris. Disposa de botiga amb un 
àmplia oferta de serveis i productes al carrer Gutiérrez de los 
Ríos de la capital andalusa. 
www.latejedora.org

Ecotono S. Coop. And.
Cooperativa de treball ubicada a Sevilla i dedicada a la re-
flexió, estudi i recerca de solucions a l’actual “crisismàtica” 
socioambiental. Fomenta la reducció de la petjada ecològica, 
l’educació com a estri de transformació social i desenvolupa 
programes de sensibilització i participació, materials audiovi-
suals, exposicions, materials didàctics i itineraris d’interpreta-
ció del patrimoni.
www.ecotonored.es

Asociación de Malabaristas 
de Zaragoza
Associació sociocultural nascuda el 1992, impulsada inicial-
ment per un grup d’afeccionats que es trobaven els diumenges 
al matí al Parc Gran i que avui dinamitza la Trobada Malaba-
rista de Saragossa, que ja acumula sis edicions. Dinamitza el 
local Ilrico Pastelli i centra la formació en malabars, equili-
brismes i altres disciplines circenses adreçades als joves.
www.amzcreandocirco.com/

Acción Solidaria Aragonesa
Organització no-governamental de coo-
peració internacional per al desenvolu-
pament (ONGD) que des de 1985 treballa 
des de l’Aragó el desenvolupament dels 
pobles del Sud des de la crítica a les injus-
tícies, la pobresa i les creixents desigual-
tats Nord-Sud. És membre de la Federació 
Aragonesa de Solidaritat (FAS).
www.asazaragoza.org

Fundació EDES
La Fundació Edes per a 
l’Educació Especial aple-
ga la cooperativa de tre-

ball associat Edes –nascuda el 1992, integrada per cinc socis i 
que gestiona el Col·legi d’Educació Especial del mateix nom– i 
l’AMPA del centre per cobrir les moltes altres necessitats dels 
alumnes, més enllà de les educatives. Amb seu a Tapia de Ca-
sariego, al nord-occident asturià, té per objectiu millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
www.fundacionedes.org

[Andalusia]
3 noves entitats sòcies

[Aragó]
2 noves entitats sòcies

[Astúries]
1 nova entitat sòcia

NOVES ENTITATS SòCIES
43 noves entitats sòcies
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[Catalunya]
31 noves entitats sòcies

1r semestre 2012
NOVES ENTITATS SòCIES

APPC
Associació de Professionals del Circ de Catalunya, sense ànim 
de lucre, fundada l’any 2004 i dedicada a la promoció del circ 
en la vida cultural, social i econòmica del país. Gestiona la 
Central del Circ, amb una superfície de 3.800 metres quadrats 
al Fòrum de Barcelona, on treballen 12 persones.
www.apcc.cat/

Cal Fideuer Dalt La Vila, SCCL
Cooperativa de treball i consum 
constituïda el 2011 i ubicada en 
una antiga masia del segle xvi de 
Badalona (Barcelonès Nord). In-
tegrada per tres socis i 200 socis i 
sòcies de consum, dinamitza també la vida sociocultural del 
barri de Dalt La Vila, promou la sobirania alimentària i el 
producte de proximitat des de paràmetres de respecte al medi 
ambient i la biodiversitat. 
www.calfideuer.org/

Quatre Arroba, SCCL
Jove cooperativa de treball nascuda a Ar-
búcies (La Selva) i integrada per quatre 
joves informàtics. Presta serveis integrals 
i tecnològics i disposa de botiga i ofereix 
respostes a mida i serveis de disseny. Fa 
formació gratuïta a col·lectius en risc 

d’exclusió en una comarca especialment castigada per l’atur.
www.quatrearroba.cat/

Tallers Bellvitge
Associació de Suport al Disminuït Psíquic Mare de Déu de 
Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat) nascuda el 1968 per fo-
mentar la inserció laboral i esdevinguda el 1994 Centre Espe-
cial de Treball. Centra l’activitat econòmica en les arts gràfi-
ques i el manipulat i disposa d’una plantilla de 60 persones, a 
més d’un centre ocupacional que atén 70 persones.

L’Eina, SCCL
Cooperativa de treball nas-
cuda el 2007 a Terrassa (Va-
llès Oriental) i integrada per 
quatre persones. Es dedica al 
desenvolupament comunitari i la inserció de col·lectius en 
risc d’exclusió. Presenten serveis a centres educatius, especial-
ment en l’àmbit de l’educació en el lleure.
www.einacooperativa.coop 

Alberg Els Caus, Turisme 
Sostenible i Cooperatiu

Cooperativa de treball de nova creació ubicada al muni-
cipi de Mura (Bages), impulsada per dues parelles joves 
amb fills per generar activitat econòmica local i fomentar 
un turisme cooperatiu, conscient i sostenible. Gestiona 
l’Alberg i contribueix a la revitalització ambiental, cultu-
ral i social del poble.
www.elscausdemura.coop/

Associació Punt 6 Ràdio
Experiència de ràdio local, associativa i comunitària nascu-
da el 1982 a Reus (Baix Camp) sense finalitats comercials i 
amb l’objecte d’oferir programació alternativa, centrada en la 
cultura, la solidaritat, la música i el teixit popular. Amb 7.000 
oients, 5 treballadors i emissió de 24 hores, compta amb 64 
socis i voluntaris.
www.punt6radio.cat

Ateneu Popular Julia Romera
Centre social i espai de trobada de 
Santa Coloma de Gramenet que 

acull la tasca associativa de fins a 10 col·lectius –com ara la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, Menjar per Tothom o 
l’Oficina de Drets Socials– i que centra la seva activitat en la 
cultura compromesa, reivindicativa i alternativa. De caràcter 
obert i autogestionari, està conformat per 120 persones sòcies. 
És també la seu del grup local de Coop57-Barcelonès Nord.
www.ateneusantacoloma.cat

Can Farrera
L’Associació d’Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera ges-
tiona un centre-residència de treball per a artistes i investiga-
dors ubicat al cor dels Pirineus, al Pallars Sobirà, al poble de 
Farrera, de 25 habitants. Aconseguit després d’un procés de 
municipalització d’un antic paller, el centre està compromès 
amb la preservació del patrimoni cultural i natural i hi treba-
llen quatre persones.
www.farreracan.cat

Associació Obrador Xisqueta
Iniciativa per a la recuperació del procés productiu de la 
llana de l’ovella Xisqueta, una raça autòctona del Pallars en 
perill d’extinció. Integrada en el projecte Grípia per garantir 
el relleu generacional a les explotacions agroramaderes de 
muntanya, l’Obrador recupera la llana, 
la comercialitza i construeix teixit arte-
sanal local. Hi treballen cinc persones i 
disposa de botiga virtual.
www.obradorxisqueta.cat

Som Energia, SCCL
Cooperativa de producció i consum d’energia 
verda integrada per 3.664 socis i sòcies. Nas-

cuda el 2010 i impulsada per investigadors de la Universitat 
de Girona, promou el canvi de model energètic basat en les 
energies renovables, l’eficiència i la participació ciutadana 
directa. Opera com a comercialitzadora de subministrament 
elèctric amb certificat 100% renovable i promou la generació 
de plantes pròpies de petita i mitjana dimensió, en el camí de 
la democratització de la gestió energètica.
www.somenergia.coop

TransFORMAS
Entitat nascuda el 2004, amb reconeguda trajectòria en el des-
envolupament comunitari amb col·lectius en risc d’exclusió 
a través de la investigació teatral i artística en els processos 
educatius i de canvi social. Fent teatre social, teatre de l’opri-
mit i donant “veu per als sense veu”, l’associació compta amb 
4 treballadors i 39 persones voluntàries.
www.transformas.es
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CIPO, SCCL
Cooperativa sense ànim de lucre nascuda el 1968 a 
Sabadell i impulsada per un grup de mares i pares 
de joves amb diversos graus de discapacitat intel-
lectual per promoure la inserció laboral. Actualment 

és una cooperativa mixta de treball i consum integrada per 
396 socis i 163 persones treballadores. Disposa d’un Centre 
Especial de Treball –jardineria, serveis generals i taller de 
manipulats–, un centre ocupacional i tres llars residencials 
tutelades.
www.cipo.cat

Servei Civil Internacional
SCI-Catalunya forma part del moviment internacional per la pau 
i la justícia social nascut el 1982 i que alena el treball de camps 
internacionals de voluntaris. Amb seu a Ciutat Vella de Barcelona 
i amb àrees de voluntariat, formació i cooperació –especialment 
amb Palestina–, l’associació compta amb 60 persones sòcies.
www.sci-cat.org

Lliga Reumatològica Catalana
Entitat nascuda el 1984 per aplegar professio-
nals i persones afectades per malalties reumà-
tiques. Orientada a la millora de la qualitat de 

vida i a la sensibilització, difusió i investigació, ofereix múlti-
ples serveis i compta amb 1.433 socis i sòcies i 3 treballadores.
www.lligareumatologica.org

La Clau que Obre 
Tots els Panys
Entitat impulsada pel Casal independentis-
ta Quico Sabaté de Sant Celoni, amb la voluntat d’aglutinar 
diversos grups socials i associacions en la gestió d’un espai 
comú, cèntric i que operi com a espai de trobada, reunió i 
activitats culturals, a més de bar i restaurant i espai de difusió 
d’alternatives econòmiques, socials i culturals.
www.laclaubaixmontseny.org

Associació Juvenil 
Alternatives Kulturals

Associació juvenil nascuda el 2009 que ha assumit el traspàs 
del Bar La Fornal Associació Cultural de Vilafranca del Pene-
dès per seguir amb l’activitat de dinamització sociocultural 
que venia desenvolupant i per respondre a les necessitats del 
jovent. Hi treballen tres persones i estan vinculats a l’esquerra 
independentista local.

Ens de Comunicació 
Associativa

L’Ens de Comunicació Associativa és una dinàmica confede-
ració cultural sense ànim de lucre fundada l’any 2005 per la 
Federació de Cors de Clavé, Federació d’Ateneus de Catalunya, 
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i el Mo-
viment Coral Català i que actualment agrupa 23 federacions 
d’entitats d’àmbit cultural. Fomenta la visibilització mediàtica 
i social, obren espais de debat i reflexió comuna i implica el 
sector público-privat en les seves activitats.
www.ensdecomunicacio.cat

La Garbiana, SCCL
Cooperativa de treball de nova crea-
ció nascuda per iniciativa de l’Asso-
ciació de Joves de Tarroja de Segarra 
on treballen cinc persones. Dedicada 
a la producció d’hortalisses i verdu-
res per a cistelles de consum local que distribueixen en 20 
municipis veïns, funciona també com a associació de consu-
midors i productors ecològics.
lagarbiana.blogspot.com.es

Fundació Universitat Catalana 
d’Estiu
Nascuda el 1969 a Prada de Conflent de resultes del Maig del 
68 francès per potenciar la cultura i la llengua catalanes i 
l’ensenyament universitari interdisciplinari en el context de la 
dictadura franquista, la Universitat Catalana d’Estiu ha esde-
vingut, 40 anys després, un espai enfocat a reforçar la cohesió 
cultural i lingüística entre els territoris dels Països Catalans; 
i a treballar temes al voltant de la transfronteritat. Cada any 
celebrs la trobada universitària en la segona quinzena d’agost.
www.uce.cat

El Tamboret, SCCL
Cooperativa d’iniciatives socials i educatives, sense ànim de 
lucre i nascuda el 2001 amb el suport d’AraCoop. Gestiona 
cinc projectes a Barberà del Vallès i La Llagosta i està inte-
grada per 6 persones sòcies i 8 persones treballadores. Centra 
la seva activitat en l’àmbit escolar i el lleure familiar i comu-
nitari.

Associació Rurbans
Associació Sociocultural per a la Dinamització Rural 
de la Muntanya que, integrada en el projecte Grípia, 
fomenta el relleu generacional i la supervivència de 
la ramaderia, incorporant joves, fomentant la gestió 
sostenible i dinamitzant econòmicament el sector. És 
impulsora de l’Escola de Pastors de Catalunya. 
www.rurbans.org

Jardinet, SCCL
Cooperativa de treball formada per 6 per-
sones sòcies i 11 persones treballadores 
dedicades a serveis de jardineria pública 
i que s’obre ara a nous àmbits del sector 
com ara podes i manteniments. Va néixer directament d’un 
projecte de formació ocupacional impulsat pel Patronat Mu-
nicipal d’Ocupació de Ripollet.
www.jardinetsccl.es

Creación Positiva
Associació nascuda l’any 2001, amb seu a Barcelona i integra-
da per professionals i dones afectades pel VIH, un cop detec-
tada la mancança en la prevenció i atenció cap a les persones 
afectades. Actives contra tota discriminació, promouen una 
cobertura integral de les necessitats mèdiques, socials i per-
sonals i dinamitzen la sensibilització social sobre la prevenció 
del VIH, la no-discriminació i els drets sexuals.
www.creacionpositiva.net
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Arcoiris Complementos S. Coop. Galega
Cooperativa de treball nascuda el 2010 a partir d’una comu-
nitat de béns a Salceda de Caselas i que regenta un negoci de 
venda minorista de bosses i complements que ha ampliat al 
sector de la sabateria. Integrada per tres socis de treball, és 
membre de la federació de cooperatives 
Ucagota. El 2011 va obrir noves depen-
dències a Vigo i una botiga virtual on-line 
que disposa d’una amplia oferta integral.
www.tiendavirtualarcoiris.com

Nornas, S. Coop. Galega
Cooperativa de treball constituïda el 2012 i 
conformada per tres sòcies treballadores. Amb 

seu al municipi de Gondomar, gestiona un hostal cooperatiu 
i presta i ofereix serveis turístics en diversos àmbits: allotja-
ment en règim de lloguer, cicloturisme, rutes guiades, tallers 
i activitats per a les persones interessades en aprofundir en el 
coneixement sobre les Rias Baixas i el nord de Portugal.
www.nornashostel.com

Cronopios Idiomas S. Coop. Mad.
Cooperativa de treball associat dedicada a 
l’ensenyament d’idiomes –especialment del 

castellà com a llengua estrangera– i que aposta per la inno-
vació pedagògica, el foment de l’aprenentatge autònom i la 
dignificació de les condicions laborals del sector. Amb clara 
vocació social, gestiona també una xarxa d’allotjaments, be-
ques pròpies per a persones amb pocs recursos, un espai d’ex-
posicions gratuït per artistes i la cessió d’espais.
www.cronopiosidiomas.com

Soc. Coop. Mad. de Consumo 
Ecológico y Solidario

Cooperativa de consum autogestionària que promou el con-
sum ecològic, local i socialment responsable i sota criteris 
de sobirania alimentària, dignificació de l’activitat pagesa i 
productes de proximitat. Amb seu a Madrid i àrea d’influència 
a Alcobendas, compra directament als i les productores amb 
criteris ambientals, socials i econòmics per generar una pràc-
tica real que reverteixi els greus problemes derivats del model 
agroindustrial global.

La Huerta del Sol Sociedad 
Cooperativa de Madrid

Societat cooperativa 
madrilenya sorgida a l’escalf del 15M com a projecte d’autoo-
cupació. Nascuda de l’Assemblea d’Aturats de Sol, promou un 
comerç just, sostenible i transparent. Fomenta un nou tipus 
de xarxes comercials alternatives des dels principis de la so-
birania alimentària i el dret fonamental a l’alimentació i vol 
avançar cap a una cooperativa logística d’abastaments.
www.lahuertadelsol.es 

1r semestre 2012

Carles Trijueque (autònom)
Primera alta com a soci d’un treballador autònom, sota els 
criteris específics que  Coop57 va aprovar el 2011. En aquest 
cas, en Carles és cisteller i pastor des de fa 12 anys. Dispo-
sa de bestiar i es dedica a la cria d’ovelles amb un ramat de 
100 caps. Ubicat a l’Empordà, està fent la transició cap a la 
producció ecològica, a més de fer de tasques de formació i 
excursions guiades.

Grup de Solidaritat És l’Hora
Nascut el 1990 de projectes 
de cooperació amb Puente 
Piedra (Perú), localitat amb 

què manté llaços i iniciatives de desenvolupament comuni-
tari, És l’Hora és un grup de Sant Adrià del Besós que pro-
mou la condonació del deute extern, denúncia les creixents 
desigualtats i injustícies i promou els drets humans. Integrat 
per 50 persones, està molt arrelat i implicat en el teixit social 
santadrianenc. Està integrat a Coop57-Barcelonès Nord.
www.desdelamina.net/eslhora

El Cargol, SCCL
Cooperativa de treball associat constituïda el 1982 a Molins 
de Rei (Baix Llobregat), amb antecedents als anys setanta, per 
dinamitzar la incorporació de la dona al mercat laboral, dedi-
cada a promoure l’autogestió de centres pedagògics per part 
dels ensenyants. Formada per cinc sòcies de treball, avui ges-
tiona tres espais: dues llars d’infants de titularitat municipal i 
una altra propietat de la cooperativa per al període 0-3 anys.

Agroecològica del Garraf 
SCCL

Cooperativa de treball de Vilanova i la Geltrú dinamitzada per 
quatre persones que promou l’agricultura i la pagesia locals, 
especialment el producte de proximitat del Garraf i el Pene-
dès. Vinculades a grups de consum local, fomenten el consum 
agroecològic, el cooperativisme i la reconnexió camp-ciutat 
sota els principis de la sobirania alimentària i la promoció 
econòmica local.

Daniel Mercader (autònom)
Segon autònom agrari que, també, engega un pro-
jecte agroecològic i de sobirania alimentària. Està 
produint en una horta ecològica de 3.000 metres 

quadrats a Bonastre (Baix Penedès). Col·labora amb projectes 
cooperatius i grups de consum de la comarca, així com un 
projecte pilot –Camp de la sort– per incidir en la pedagogia 
alimentària cap als més joves. La voluntat és esdevenir coope-
rativa de treball en un futur. És membre de la XES.
www.campdelasort.cat

AGIMM
Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Mares-
me, AGIMM, creada per atendre les necessitats de les persones 
amb discapacitat física i assolir una vida el més normalitzada 
possible, procliu a obtenir els màxims nivells d’autonomia i 
d’igualtat i donant respostes integrals. Treballa amb socis i 
familiars, amb atenció personalitzada i des de la vessant co-
munitària i de sensibilització.
www.agimm.org

[Galiza]
2 noves entitats sòcies

[Madrid]
3 noves entitats sòcies

NOVES ENTITATS SòCIES
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
1r SEMESTRE 2012

TOTAL
1.342.089,84 € 

Andalucía 132.000 €
COADE 60.000 € a 6 mesos

AND25 Cooperativa de treball associat i, alhora, Centre 
Especial de Treball, que treballa per la integració social i la 
inserció laboral de persones amb discapacitat. Desenvolupa 
l’activitat principalment en el sector sociosanitari, però també 
en serveis de neteja, serveis domèstics i transport de persones 
amb minusvalidesa. El préstec dota la cooperativa de liquidi-
tat financera.

TRANSFORMANDO 22.000 € a 18 mesos

AND28 Cooperativa inserida en l’economia solidària anda-
lusa i activa en el comerç just que distribueix, entre d’altres, 
begudes realitzades a base de rom cubà. L’operació finança els 
estocs actuals de mercaderies d’importació.

AUTONOMÍA SUR 50.000 € a 59 mesos

AND30 Assessoria jurídico-legal, d’estudis socioeconòmics 
i projectes d’economia social. El préstec finança la compra 
del local i l’ampliació de l’activitat de la cooperativa amb la 
creació de cinc nous llocs de treball.

Aragó 74.000 €
Girasolar 40.000 € a 12 mesos

ARA59 Cooperativa de treball 
dedicada a les solucions eficients i 
els serveis en energies renovables. 
L’operació finança, en la seva fase 
inicial, la inversió en una planta de 
subministrament d’energia tèrmi-
ca generada per biomassa per a un 
balneari ubicat a Alhama d’Aragó.

Trébol 34.000 € a 18 mesos

ARA63 Associació d’interven-
ció socioeducativa en el lleure i 
el desenvolupament comunitari 
als barris de Saragossa, especi-
alment el de Torrero. El préstec 

aprovat dota de circulant l’entitat per enfortir la viabilitat del 
projecte.

Catalunya 1.012.189,84 €
GATS 50.000 € a 12 mesos

CAT687 Grups Associats de 
Treball Sociocultural és una 
entitat del Baix Llobregat que 

dinamitza el compromís cultural, social, comunitari i ambi-
ental. L’operació dota de liquiditat l’entitat i finança també 
nous plans d’ocupació en conveni amb el SOC.

COOPINTEGRADORS 15.000 € a 36 mesos

CAT688 Cooperativa de tre-
ball impulsada el març de 2010 
per la Fundació GIMM (Grup 

d’Invàlids de Mataró i Maresme) i l’Associació GIMM, que re-
uneix 720 associats i que ofereix suport polivalent a les perso-
nes discapacitades. La quantitat finança la fiança a dipositar 
per poder accedir a gestionar, després d’haver-hi accedit per 
concurs públics, el quiosc de l’Hospital de Mataró.

 HANDYTEC SCCL 20.000 € a 12 mesos

CAT689 Cooperativa de treball de Castell de 
Montornès (Tarragona), nascuda a la dècada 
dels 80 i amb forts vincles amb el moviment 
cooperatiu. Es dedica a la realització d’instal·lacions elèctri-
ques, climatitzacions i energia solar en l’àmbit de la cons-
trucció. El préstec finança la compra de materials i estris per 
rehabilitar dues cases ubicades al terme municipal d’Altafulla 
(Tarragona)

TRÈVOL SCCL 36.000 € a 60 mesos

CAT691 Cooperativa pionera en 
missatgeria ecològica nascuda el 

1984 rere una forta lluita sindical el 1984. El préstec finança 
l’adquisició d’una furgoneta Volkswagen, una moto de repar-
timent Yamaha, l’adequació del nou local de Trèvol Distribu-
ció i la renovació d’equipament.

FCCUC 40.000 € a 121 mesos

CAT693 Federació de Co-
operatives de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya (FCCUC) 
que aplega més de 100 coope-

ratives que representen més de 750.000 socis de consum. El 
préstec finança les obres de rehabilitació i adequació de la 
planta baixa de l’edifici cooperatiu ubicat al carrer Premià 15 
de Barcelona, on s’ha establert també la nova seu de Coop57.

ALTERNATIVA 3 80.000 € a 71 mesos

CAT697 Cooperativa nascuda el 1992 i precurso-
ra en la importació, comercialització i distribució de 
productes de comerç just i en la sensibilització soci-
al en les desigualtats Nord-Sud generades pel capi-
talisme. El préstec reforça la capacitat financera del 
projecte.

préstecs
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LA DIRECTA 6.717 € a 10 mesos

CAT698 Setmanari dels moviments socials, avui també 
amb edició continua digital, que ha revitalitzat el paper del 
periodisme d’investigació, de la premsa lliure i de la contra-
informació popular. L’operació finança un conveni de col-
laboració establert entre el setmanari i el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils

CAN CAPABLANCA 45.000 € a 61 mesos

CAT700 Punt de trobada, debat i treball nascut l’any 2000 
de les inquietuds de persones, entitats i col·lectius de Sabadell 
(Vallès Occidental) per crear un espai de dinamització d’un 
teixit social actiu, crític i compromès. Amb seu social que in-
clou bar-restaurant gestionat com a cooperativa de treball, el 
préstec es un refinançament d’un préstec anterior que també 
contribueix a impulsar noves activitats.

LA CERERIA 6.000 € a 24 mesos

CAT702 Cooperativa de treball constituïda a finals de la 
dècada dels 90 en l’àmbit de la restauració i l’hostaleria i que 
regenta el local La Bàscula del carrer de Flassaders 30 de Bar-
celona. El préstec finança el retorn del capital social de dos 
socis de treball que pleguen de la cooperativa.

ECOS   
GRUP COOPERATIU  100.000 € a 84 mesos

CAT705 Grup Cooperatiu creat el setembre de 2011 amb 
l’objectiu de ser referent de l’economia social i solidària en 
l’àmbit de la prestació de serveis. Està integrat per Arç-Asse-
gurances, Arç-Intercooperació, Barnaciber, Complementum, 
COS, ETCS, Ex-libris, l’Apòstrof, Trèvol i Nusos. Totes les co-
operatives són sòcies de Coop57. L’operació finança les obres 
d’adequació de la seu social ubicada al carrer de Casp 43 de 
Barcelona. El préstec CAT755 va ampliar en 18.000 euros 
aquest préstec per finançar les obres de climatització.

NOU INDRET  20.000 € a 37 mesos

CAT707 Cooperativa de treball de Vidreres (Giro-
na), nascuda de la reconversió d’una antiga empresa 
on el propietari va oferir, en una situació complicada, 
la possibilitat de continuar l’activitat. Integrada pels 
cinc socis, es dedica a la construcció de mobles a mida 

amb derivats de fusta, amb un alt contingut artesanal i creatiu. 
L’operació finança les necessitats de circulant de la cooperativa.

TEIXIDORS SCCL  50.000 a 49 mesos

CAT712 Cooperativa constituïda el 1983 amb la finali-
tat d’integrar laboralment persones amb discapacitat intel-
lectual, bàsicament mitjançant l’elaboració de peces de vestir 
i per a la llar teixits amb telers manuals. L’operació refinança 
un préstec anterior.

TEIXIDORS SCCL  25.000 a 60 mesos

CAT714 Cooperativa constituïda el 1983 amb la finalitat 
d’integrar laboralment persones amb discapacitats psíqui-
ques, bàsicament mitjançant l’elaboració de peces de vestir i 
per la llar teixits amb telers manuals. En aquest cas el préstec 
dota la cooperativa de circulant per a finalitats estructurals.

ARÇ COOPERATIVA  47.172 € a 6 mesos

CAT715 Cooperativa de treball nascuda el 1983, 
inspirada en el cooperativisme autogestionari i espe-
cialitzada en assegurances en el sector de les energies 
renovables i l’economia social, entre d’altres. Es fi-
nancen els pagarés per a clients que abonen de forma 
fraccionada les pòlisses d’assegurances contractades.

INSERCOOP  50.000 € a 6 mesos

CAT718 Cooperativa d’ini-
ciativa social nascuda el 1997 
que fomenta l’orientació pro-

fessional i la inserció sociolaboral de col·lectius en risc elevat 
d’exclusió social. Amb tres centres a Barcelona, L’Hospitalet 
de Llobregat i Badalona i 18 treballadors, l’operació amortitza 
una operació anterior i finança també el conveni del projecte 
“Dispositiu d’inserció laboral per a col·lectius amb dificultats 
especials a la Ribera d’Ebre”.

ASS. JUVENIL ALTERNATIVES  
KULTURALS  17.000 € a 24 mesos

CAT724 Associació juvenil nascuda el 2009 que pren el re-
lleu en la gestió del Bar La Fornal Associació Cultural de Vila-
franca del Penedès per seguir amb l’activitat de dinamització 
sociocultural que venia desenvolupant. El préstec finança el 
traspàs del local, ubicat al carrer de Sant Julià 20.

GESPREVEN  6.000 € a 48 mesos

CAT731 Cooperativa de 
treball constituïda l’any 

2003, formada per tècnics en prevenció de riscos laborals i 
estudis tècnics de peritatges amb llicenciatures universitàries 
i màsters en prevenció de riscos. . L’operació finança la posada 
en marxa de l’ampliació dels serveis de la cooperativa, oferint 
netejes sostenibles a empreses amb la particularitat de no uti-
litzar cap producte químic, només l’aigua. També finança la 
compra de maquinària i el material auxiliar.

ELS CAUS DE MURA  70.000 € a 84 mesos

CAT734 Cooperativa de treball de nova creació al munici-
pi de Mura (Bages) impulsada per dues parelles joves amb fills 
per generar activitat econòmica local i fomentar un turisme 
cooperatiu, conscient i sostenible. El préstec finança les obres 
de reforma i adequació de l’immoble urbà ubicat al carrer del 
Sol, 1 del municipi. 

APRISE-CATALUNYA, EI 30.000 a 12 mesos

CAT735 Entitat amb 23 anys d’història dedicada a la inser-
ció social i laboral. Integrada per 24 socis, es dedica al suport 
a la creació d’empreses, al desenvolupament de plans de for-
mació i de plans d’ocupació al Barcelonès i el Vallès. El préstec 
finança el contracte de “Manteniment Urbans i PERI Urbans 
a la Trinitat Nova”, subscrit per l’empresa d’inserció del grup 
amb l’Ajuntament de Barcelona.

FUNDACIÓ SURT  33.200 a 60 mesos

CAT736 Fundació dedicada a 
l’atenció de dones en situació de 
vulnerabilitat davant del mercat de 

préstecs
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treball. Nascuda el 1993, va esdevenir fundació el 2007. L’ob-
jectiu del préstec és finançar la compra de l’immobilitzat del 
local ubicat al carrer de Sant Oleguer 2 de Barcelona.

MAD SYSTEMS  20.000 € a 12 mesos

CAT737 Cooperativa de treball nascuda del tancament 
patronal, el 1996, de l’empresa on treballaven els tres socis 
fundadors. Es dedica a la provisió de serveis informàtics 
per a empreses de comunicació gràfica i visual.  L’opera-

ció és un acord a tres bandes per al finançament de factures 
que la cooperativa emeti a Enciclopèdia Catalana, amb qui ha 
signat un contracte d’assistència tècnica.

XIQUETS DE REUS  25.000 € a 12 mesos

CAT738 Colla Castellera de Reus nascuda el 1981. Inte-
grada per 600 persones sòcies, des de fa 7 anys ha iniciat un 
fort procés de recuperació, implicació social i arrelament a la 
ciutat. L’operació finança una devolució d’IVA repercutit de-
rivat de les obres de rehabilitació i reforma del local social, 
finançades amb l’emissió de títols participatius.

LA GARBIANA SCCL  20.000 € a 48 mesos

CAT740 Cooperativa de treball de nova creació nascuda 
per iniciativa de l’Associació de Joves de Tarroja de Segarra on 
treballen cinc persones i que es dedica a la producció d’hor-
talisses i verdures per a cistelles de consum local. El préstec 
finança la instal·lació i posada en marxa d’un moli fariner per 
elaborar farines integrals.

LA CLAU QUE OBRE   
TOTS ELS PANYS   55.000 € a 71 mesos

CAT741 Entitat impulsada pel Casal independentista Quico 
Sabaté, de Sant Celoni, amb la voluntat d’aglutinar diversos grups 
socials i associacions en la gestió d’un espai comú, cèntric i que 
operi com espai de trobada social. El préstec finança les obres de re-
forma i adequació de l’immoble urbà, ubicat al carrer d’Alguesuari.

NOU SET SCCL  30.000 € a 60 mesos

CAT744 Cooperativa d’iniciativa social de Vilafranca del 
Penedès, nascuda el 1997 i que opera com a empresa d’inser-
ció en l’àmbit de la lluita contra l’exclusió. El préstec finança 
les obres de reforma i adequació de la botiga de segona mà 
(Roba Amiga) que obrirà al centre de Vilafranca del Pene-

dès, amb el suport i assessorament de la Fundació Formació i Treball.

JARDINET SCCL  35.000 € a 60 mesos

CAT745 Cooperativa de treball formada per 6 persones sòci-
es i 11 persones treballadores dedicades a serveis de jardineria 
pública, que va néixer directament d’un projecte de formació 
ocupacional impulsat pel Patronat Municipal d’Ocupació de Ri-
pollet. L’operació finança necessitats estructurals de circulant. La 
societat de garantia recíproca Oinarri ha operat com a avaladora.

AGIMM  30.000 € a 60 mesos

CAT748 Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Ma-
taró i Maresme, AGIMM creada per atendre les necessitats de 
les persones amb discapacitat física i assolir una vida el més 
normalitzada possible. L’operació finança l’adquisició de ma-
terial subhastat (furgonetes, mobiliari, ordinadors, quiosc...) 

de l’antiga Associació i de la Fundació GIMM i per impulsar el 
llançament i consolidació de la nova Associació.

EL CARGOL SCCL   50.000 € a 18 mesos

CAT756 Cooperativa de treball associat constituïda el 1982 
a Molins de Rei (Baix Llobregat), amb antecedents als anys se-
tanta per dinamitzar la incorporació de la dona al mercat la-
boral, dedicada a promoure l’autogestió de centres pedagògica 
per part dels ensenyants. Formada per cinc sòcies de treball, 
gestiona tres espais adreçats al període 0-3. L’operació obre 
una línia de finançament de circulant per a la cooperativa.

Galiza 30.000 euros

CIDADANÍA  30.000 € a 24 mesos

GZ21 Cooperativa nascuda el 1999 i integrada per professio-
nals i investigadors de les ciències socials avesats a la innova-
ció, la participació i la transformación social. Aprofundeixen 
en la dinamització del desenvolupament 
comunitari. El préstec finança les neces-
sitats de circulant de la cooperativa.

Madrid 164.000 euros

ASOCIACIÓN DE MALABARISTAS  
DE MADRID 100.000 € a 36 mesos

MAD36 Associació que dinamitza l’Escola de Circ Carampa, 
nascuda ara fa 15 anys i que ha esdevingut un punt de troba-
da, intercanvi i convivència de persones implicades en les arts 
circenses. Premi Nacional de Circ 2011, l’operació finança el 
deute contret per l’Ajuntament d’Alcorcón amb l’entitat, rela-
tiu a factures pendents de cobrar des de 2009.

DABNE  12.000 € a 4 mesos

MAD37 Cooperativa de treball 
associat constituïda el 2005 i dedi-
cada a les tecnologies de la infor-
mació en base al software lliure. 

Especialitzada en disseny i eines per a la web, fomenta la inte-
gració de les tecnologies en àmbits socials i educatius i ofereix 
formació, consultoria i migració a software lliure. El préstec 
finança necessitats de circulant  conjunturals.

GNEIS  35.000 € a 61 mesos

MAD38 Cooperativa nascuda l’any 2001 impulsada per 
persones amb llarga trajectòria en formació, assessorament 
mediambiental i restauració d’espais naturals. Des de 2005 
impulsa el projecte ‘Ecosecha’, de producció de verdura eco-
lògica i distribució directa als consumidors a través de grups 
autoorganitzats. El préstec finança inversions en maquinària 
per a la producció agrària, per a la conservació del producte 
fresc i per adaptar la capacitat de producció, emmagatzemat-
ge i transport d’acord amb criteris sanitaris.

GNEIS  17.000 € a 10 mesos

MAD39 La cooperativa va emetre el 2009 60 títols partici-
patius, gestionats per Coop57, per finançar el projecte ‘Eco-
secha’. Aquest segon préstec finança l’amortització de 17 
d’aquells títols.

préstecs
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Avançaments de   2.044.689 €
subvencions, convenis i factures
ANDALUSIA 85.000 euros 
 ❚ AND26  ECOUNIÓN 35.000 Turisme rural i ecològic  Fundació Biodiversida
 ❚ AND27  IDEAS 50.000 Foment comerç just  Ajuntament de Còrdoba i AACD

ARAGÓ 306.500 euros 
 ❚ ARA55  PARQUE DELICIAS 190.000 Inserció laboral   Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA56  COMISIÓN ANTISIDA 15.000 Promoció salut i prevenció VIH  Departament Salut Govern de l’Aragó
 ❚ ARA58 PANDORA 25.000 Conveni lleure i acció social  Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA60 AMEDIAR 27.000 Mediació comunitària integral  Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA62 TRANSVIASER 49.500 Conveni recollida residus  Ajuntament de Saragossa  

CATALUNYA 1.412.909 euros 
 ❚ CAT684 COS SCCL 6.800 Consolidació cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT685 FEICAT 60.000 Conveni inserció laboral  DP Empresa i Ocupació Generalitat
 ❚ CAT686 ATLÀNTIDA 30.000 Titulacions universitàries estrangeres DP Benestar i Família Generalitat
 ❚ CAT690 PLATAFORMA D’ENTITATS DE ROQUETES 40.000 Conveni Gestió Casal de Barri  Ajuntament de Barcelona – Nou Barris
 ❚ CAT694 TALLERS BELLVITGE 80.000 Suport persones discapacitades  Institut Català Assistència | Generalitat
 ❚ CAT695 ES HEALTH ESPIRABILIS 5.000 Consolidació cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT696 ARÇ COOPERATIVA 9.000 Consolidació cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT699 ASSOCIACIÓ ROIG 10.000 Plans d’ocupació  SOC Generalitat
 ❚ CAT701 ASS. DE TREBALLADORS PAKISTANESOS 18.000 Ocupació, integració i llengua  Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT703 BIDÓ DE 9BARRIS 40.000 Conveni gestió Ateneu Popular  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT704 XARXA DE CUSTòDIA DEL TERRITORI 140.000 Projecte Landlife  Comissió Europea i Generalitat
 ❚ CAT706 ASS. DE PROFESSIONALS DEL CIRC DE CATALUNYA 45.000 Projecte Europeu CIRQUEO  Fons FEDER / UE
 ❚ CAT708 FUNDACIÓ SURT 55.000 Inserció sociolaboral dones migrants Unió Europea
 ❚ CAT709 GENERA 18.000 Atenció integral treballadores sexuals Institut Català de la Dona
 ❚ CAT710 L’EINA SCCL 18.000 Consolidació cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT711 EICA 34.000 Plans d’Ocupació i Pla d’Acollida SOC Generalitat
 ❚ CAT713 OBRADOR XISQUETA 30.000 Comercialització llana xisqueta  Departament Agricultura | Generalitat
 ❚ CAT716 COL·LECTIU MALOKA 8.000 Reforç acompanyament internacional DG Joventut | Generalitat
 ❚ CAT717 XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 20.000 Xarxa mediterrània economia social ACCD | Generalitat
 ❚ CAT719 SERVEI CIVIL INTERNACIONAL 135.000 No violència i jovent a Palestina  ACCD | Generalitat
 ❚ CAT720 CULTURA03 60.000 Aula de Música Tradicional  Departament de Cultura
 ❚ CAT721 GD’AI SCCL 36.000 Formació i inserció laboral  Departament de Treball i Economia
 ❚ CAT722 CATAC 57.000 Local social  Vicepresidència Generalitat
 ❚ CAT723 PROPAGANDA PEL FET SCCL 50.000 Casa de la Música de Manresa  ICIC Generalitat i Aj. Manresa
 ❚ CAT725 BACC 40.000 Programa Bicicampus  Departament Medi Ambient
 ❚ CAT726 TAMAIA SCCL 15.000 Prevenció violència masclista  Institut Català Dones | Generalitat
 ❚ CAT727 TRANSFORMAS 13.700 Formació tècnica teatral  SOC | Generalitat
 ❚ CAT728 NOU VERD SCCL 35.000 Centre Especial de Treball  Departament d’Empresa | Generalitat
 ❚ CAT730 FED. D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA 10.000 Conveni gestió centre cultural  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT732 CÍVIC 45.000 Inserció integral perceptors PIRMI  Generalitat
 ❚ CAT733 PLANETA SALUD 5.000 Promoció salutVIH  International AIDS Vaccine
 ❚ CAT739 RED2002 16.000 Programes suport persones VIH  Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT742 ARKENOVA 11.700 Consolidació cooperativa  DG Economia Social Generalitat
 ❚ CAT743 COL·LECTIU MALOKA 6.700 Projectes culturals  ICUB | Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT749 INSERCOOP SCCL 29.000 Taller estudi assistit Prat Llobregat  Ensenyament | Generalitat
 ❚ CAT750 ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 28.000 Casals d’Estiu Fes-te l’Estiu 2012  Ajuntament Granollers
 ❚ CAT751 AMISI 50.000 Suport persones preses  Justícia | Generalitat
 ❚ CAT752 RURBANS 20.000 Escola de pagesos i pastors  SOC | Generalitat
 ❚ CAT753 UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 54.000  XLIII Edició UCE Prada de Conflent  Cultura i Ensenyament | Generalitat
 ❚ CAT754 SOS RACISME 9.000  Mediació i lluita contra el racisme  Ajuntament de Barcelona

GALIZA 104.280 euros 
 ❚ GZ20 ARDORA 34.000 Cooperativisme i gastronomia   Traballo e Benestar | Xunta de Galicia
 ❚ GZ22 TAGEN ATA 8.000 Promoció del cooperativisme  Traballo e Benestar | Xunta de Galicia
 ❚ GZ23 UCETAG 40.000 Plans de formació intersectorial  Traballo e Benestar | Xunta de Galícia
 ❚ GZ24 COMUNA S.COOP. GALEGA 10.280 Foment del cooperativisme et altri  Traballo e Benestar | Xunta de Galícia
 ❚ GZ27 AMARANTE SETEM 12.000 Desenvolupament Veus del Sud  Presidencia | Xunta de Galicia

MADRID 16.000 euros 
 ❚ MAD35 ABIERTO HASTA EL AMANECER 16.000 Foment de l’ocupació cooperativa  Educació i Ocupació | CAM

PAÍS VALENCIÀ 120.000 euros 
 ❚ PV4 COMISSIÓ CIUTADANA ANTISIDA 120.000 Centre d’intervenció de baixa exigència  Agència Valenciana de Salut | Generalitat

   Endossament de factures  151.000 €

 ❚ AND29 ECOTONO 20.000 Factures emeses a la Conselleria de Medi Ambient de la Junta per prestació de serveis.
 ❚ ARA57 TIEBEL 25.000 Factures emeses a l’Ajuntament de Saragossa per prestació de serveis en inserció laboral de dones.
 ❚ ARA61 2AVIA 48.000 Factures emeses a Salut, Benestar i Família del Govern de l’Aragó per prestació de serveis.
 ❚ CAT729 PROHABITATGE 30.000 Set factures emeses a l’Ajuntament de Cerdanyola per prestació de serveis en matèria d’habitatge.
 ❚ CAT747 M5Idees&Mercats 14.000 Factura emesa a l’Ajuntament de Palamós pel pla de participació en l’ordenança municipal de residus.
 ❚ MAD34 ALTEKIO 14.000 Factura emesa a l’Ajuntament de Palamós pel pla de participació en l’ordenança municipal de residus.

Inter-
cooperació
 ❚ CAT692

ALBERA SCCL > ARÇ COOP.
6.303,63 Pòlissa d’assegurança

6.303,63 €

préstecs
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frau social
Sant Cugat del Vallès, 
10 de gener de 2012

Convocat per la 
Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP) 
de Sant Cugat, el 
president de Justícia 
i Pau, Arcadi Olive-
res, i David Fernàn-
dez, per Coop57, van 
abordar la dimen-
sió, gravetat i fon-
dària del frau fiscal. 
Acompanyats pel 
regidor Ignasi Bea i 

en una sala que es va quedar petita, tots 
tres van quantificar el volum –16.000 
milions en el cas català, sis cops més 
que les retallades, i  90.000 en el cas 
de l’Estat espanyol–, van denunciar la 
manca de recursos públics per perse-
guir-lo i van alertar del grau d’impuni-
tat de què gaudeixen l’evasió de divises 
de les elits, els paradisos fiscals i la doble 
comptabilitat.

Coopera 
que és la pera!
Castelló de la Plana, 
14 de gener de 2012

Primeres jornades sobre cooperativis-
me i economia solidària a Castelló de 
la Plana (País Valencià) amb motiu de 
l’Any Internacional del Cooperativisme 
per obrir el debat, la reflexió i la for-
mació sobre el potencial transformador 

de l’economia social i solidària. Realit-
zades al Casal Popular de Castelló, Jordi 
Pujol, advocat i membre fundador del 
Col·lectiu Ronda i Coop57, va intervenir 
en la sessió “Cooperativisme en temps 
de crisi” el 22 de gener, i Raimon Gassiot 
va xerrar sobre finances cooperatives el 
4 de febrer. Els organitzadors han edi-
tat un llibre amb els continguts de les 
jornades.

Som més 
dels que creiem
II Fòrum Català de Teologia de l’Allibe-
rament, gener 2012, Escola Pia de 

Barcelona

El cristianisme de base, un dels ali-
ats més sòlids i constants de les lluites 
obertes contra la pobresa, va convocar 
el passat gener el II Fòrum Català de 
Teologia i Alliberament, concebut com 
un espai de trobada oberta i de transfor-
mació social. El coordinador general de 
Coop57, Ramon Pascual, va ser convidat 
a desenvolupar el taller “Coop57: enxar-
xant ètica i finances” sobre experiències 
financeres alternatives, lluita contra la 
pobresa, estris d’estalvi i inversió social 
i principi de coherència per activar –i 
finançar– el canvi que volem.
 

COOP57, amb la 
vaga general
29  de març de 2012

El passat 29 de març, tots els treballa-
dors i treballadores de totes les seccions 
territorials van decidir, per unanimitat, 
secundar la convocatoria de vaga ge-

neral contra la darrera reforma laboral 
imposada pels mercats financers. Trac-
tant-se d’una cooperativa, l’assemblea 
de treballadors va traslladar aquesta de-
cisió al Consell Rector a qui va motivar 
que s’afegien a “una vaga de caràcter 
general i social des de la més fonamen-
tal i irrenunciable de les solidaritats: 
amb aquells i aquelles que no poden 
fer-la, amb els milers de persones exclo-
ses del circuit de la vida digna i amb els 
que pateixen els efectes de la crisi: 10 
milions de pobres a l’Estat i 5 milions 
d’aturats”. Tots els centres de treball  –
Barcelona, Saragossa, Madrid, Sevilla i 
Pontevedra– van romandre tancats. 

De Tànger al 
Pallars:
arreu del país, 
cercant alternatives

Gener-juny 2012

Durant el semestre Coop57 ha parti-
cipat en més de 30 xerrades. Març van 
ser temps de comarques de Ponent i 
Pirineus lleidatans. L’1 de març, convi-
dat per l’Ajuntament de Lleida en el 6è 
Congrés de Convivència a la Ciutat, Da-
vid Fernàndez va explicar l’experiència 
de Coop57 en temps de crisi al costat de 
Carles d’Ahumada, de L’Olivera. L’ende-
mà, l’Assemblea d’Indignats del Pallars 
organitzava una concorregut acte sobre 
finances ètiques i alternatives a Tremp. 
També el 15M, en aquest cas el del Ra-
val de Barcelona, va organitzar una 
xerrada el 22 de març a la Casa de la 
Solidaritat amb Xavi Teis (FETS) i David 
Fernàndez. El 24 de març era el torn de 
Granollers, en la taula rodona “Experi-
ències econòmiques autogestionàries, 
una alternativa al model capitalista” ce-
lebrada a l’espai Anònims, on Xavier Pa-
los (XES) va explicar el funcionament 
de Coop57. I el mateix dia, però de nou 
a Lleida, Coop57 participava al costat 
del seminari Taifa en la presentació del 
documental Itinerari crític, sobre l’eco-
nomista Miren Etxezarreta: l’acte estava 
convocat pel Casal Ocell Negre amb el 
lema “Plantem cara al capitalisme”. El 
25 de maig a Ripoll (dins el cicle “Ri-
poll Obert” organitzat per Obrim els 
Ulls i sota el títol “Ni en el nostre nom, 
ni amb els nostres diners; opcions fi-
nanceres alternatives als grans bancs”). 
En els debats i les conclusions –més de 
80 propostes– amb les que va cloure 
el III Fòrum Social Català, que es van 
presentar el 9 de juny i on les finances 
ètiques van tornar a tenir una centrali-
tat específica. A finals de 2011, el 19 de 
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Coop57 2.0
Malgrat Coop57 ha estat sempre, històricament, analògic, des de fa pocs mesos ja som presents a les xarxes socials en 
plena l’era digital. Ens podeu seguir a Facebook i a twitter, on informem de les activitats quotidianes, de les convocatòries 
properes i enllacem amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, solidàries i alternatives. En l’àmbit de 
les xarxes desenvolupades amb software lliure ens podeu trobar al perfil de N1.

desembre, Jordi Pujol va viatjar fins a 
Tànger, convidat per GEDI SCCL, per 
exposar l’alternativa de Coop57. Dani 
Carrasco va intervenir a Sant Esteve de 
Palautordera en una jornada convoca-
da pel Grup de Solidaritat. 

Eines per afrontar 
l’exclusió social
Granollers, 14 d’abril de 2012

Amb motiu de l’aniversari de DIMAS, 
empresa d’inserció, l’entitat va con-
vocar a Can Palots de Canovelles una 
jornada sobre com afrontar les causes 
i les conseqüències de la marginació 
social. David Fernàndez, per Coop57, 

va parlar sobre 
les alternatives 
en temps de crisi 
en una jornada 
on van intervenir  
Pilar Millan, de 
l’Observatori de 
la Vulnerabilitat 
de la Creu Roja,   
i que cloure amb 
les paraules de 
Josep Maria Fisa, 
fundador de Soli-
dança.

Tenim la lluna, 
volem el cove
2a Trobada d’Ateneus Populars, 
14 de juny 
Economia Social i Alternativa, 
ICV, 9 de juny

Per partida doble, Coop57 va visi-
tar Vilanova i la Geltrú per partici-
par de dos actes públics. El primer, 
amb motiu de la concorreguda 
i reeixida 2a Trobada de Casals 
i Ateneus: David Fernàndez, per 
Coop57, va dinamitzar, al costat 
del Casal Despertaferro –un pro-
jecte finançat per Coop57– un ta-
ller amb 40 persones interessades 

en el finançament 
alternatiu i coope-
ratiu. El 9 de juny, 
en una jornada 
organitzada per la 
secció local d’ICV-
Verds, Ramon Pas-
cual va compartir 

taula amb la diputada Dolors Camats 
per abordar l’economia social com un 
model econòmic alternatiu, transpa-
rent, ètic i solidari, que ja comença a 
ser una realitat sòlida.

Financoop: 
finances
cooperatives per a 
un món millor
Barcelona, 8 de juny de 2012

Primera Jor-
nada Inter-
nacional de 
Finances Coo-
peratives realit-
zades al l’IDEC 
de la Universitat 
Pompeu Fabra i 
organitzades per 
la Fundació Seira, 
la Fundació Caixa 
d’Enginyers, Oinar-
ri SGR i la Generali-
tat de Catalunya per 
abordar l’existència i la pràctica d’un 
nou sistema financer ètic i cooperatiu.   
La jornada va comptar amb la interes-
sant participació d’experiències solidà-
ries i innovadores del Québec, França, 
Italià, Bèlgica, el País Basc, el País 
Valencià i Catalunya. Ramon Pascual, 
per Coop57, va prendre part a la taula 
“Altres formes de finançament estable” 
amb Descoop i Teixidors i sota la mode-
ració de Óscar Muguerza, de Caja Labo-
ral-Euskadiko Kutxa, i Raimon Gassiot, 
també per Coop57, va intervenir en la 
taula “El títol participatiu” juntament 
amb L’Olivera i Som Energia.
La jornada també va servir per presen-
tar la xarxa Financoop constituïda per 
diverses entitats financeres amb l’ob-
jectiu de millorar el finançament de les 
cooperatives, entre elles Coop57.

La Banca Ètica 
creix un 54%
i el Comerç Just 
resisteix la crisi

FETS, Festa del Comerç just, 
juny 2006

En el marc de la 13a Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica, celebrada simul-
tàniament en 35 municipis catalans, 
FETS va presentar una nova edició del 
Baròmetre de les Finances Ètiques, que 
evidencia el creixement del sector de 
les finances ètiques als Països Catalans 
i l’Estat Espanyol durant el darrer any. 
Arreu de l’Estat, durant el 2011, el con-
junt de les finances ètiques va créixer de 
forma significativa: els dipòsits recollits 
s’han incrementat d’un 54%, i els prés-
tecs concedits han experimentat una 

pujada del 24%, respecte l’any 2010. En 
xifres absolutes, un volum de dipòsits 
de 575 milions d’euros en dipòsits. El 
creixement acumulat des de l’any 2005 
és, en el cas dels dipòsits, del 1.760% i, 
en el cas dels préstecs, del 1.150%.

COOP57, Premi 
Cooperativa de 
l’Any Servicoop
Federació de Cooperatives de Serveis 
i Transportistes de Catalunya 

El Consell Rector de la Federació de Co-
operatives de Serveis i Transportistes de 
Catalunya va decidir, en la darrera reu-
nió, atorgar a COOP 57, SCCL el Premi 
Cooperativa de l’Any per la seva tasca 
en el món cooperatiu i el creixement 
econòmic i social que ha assolit. D’al-

tra banda, va escollir el Despatx Duran 
Sindreu Assessors per ser el capdavanter 
en portar casos de l’àmbit cooperatiu i 
pel fet d’assessorar cooperatives amb 
una rellevància important. Aquests Pre-
mis tenen una trajectòria de vint anys, i 
es fan amb la finalitat de reconèixer la 
tasca feta per les cooperatives, la seva 
labor social i representativa del sector 
cooperatiu. S’han anat atorgant també 
a persones representatives del sector co-
operatiu o bé que hi han fet una tasca 
de gran importància.

En premsa, 
xarxes i 
televisions
Durant els darrers sis mesos, els mitjans 
de comunicació han seguit interes-
sant-se per les alternatives a la crisi. El 
diari Ara, el diari El Punt, TV3 o TVE 
han entrevistat Coop57. També la re-
vista Sobirania alimentària va publicar 
un article sobre el paper de Coop57 en 
l’àmbit rural sota el títol “Teixint com-
plicitat entre les finances ètiques, l’agri-
cultura ecològica i el món rural”. En 
allò relatiu a les noves xarxes socials, 
el nombre de seguidors del compte de 
twitter ja supera els 4.500, mentre que 
el de Coop57-Catalunya (@coop57_cat) 
se situa en 750 seguidors. El perfil de 
Facebook Coop57 (La Coop Cinquanta-
Set) arriba ja 
als 900 segui-
dors.Ens po-
deu continuar 
seguint a l’uni-
vers digital 2.0.
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1ª Jornada Internacional 

de Finances cooperatives

Barcelona, 8 de juny de 2012

IDEC-Universitat Pompeu Fabra,Carrer de Balmes, 132, 08008 Barcelona

Per a més informació visita 

el nostre web www.financoop.org

O envia’ns un email a 

financoop@externabcn.com

Col·laboradors:

Organitzadors:

Volem mostrar solucions innovadores des de les entitats, però 

també d’altres sorgides des de les empreses de l’economia 

social. Hi ha experiències molt engrescadores a Québec, França, 

Itàlia, Bèlgica, el País Basc, el País Valencià i, per descomptat a 

Catalunya, amb les que volem debatre i aprendre i, perquè no, 

posar les bases de la intercooperació. 

Inscriu-te a Financoop 2012 

i descobreix solucions innovadores 

en finançament de l’economia social

T’hi esperem!

Preu d’inscripció: 50€ (Cafès i dinar inclosos)

Podeu fer la inscripció a www.financoop.org

Altres

accions
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DADES INTERESSANTS

Volum anual dels préstecs concedits
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Préstecs a llarg termini  733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599 1.034.200
Préstecs a curt termini  387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 249.018
Endós de convenis i factures  213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171 161.303
Avançament de finançament  712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 2.044.689
Operacions especials  480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000 -
TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS  2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 3.489.210
Gestió de títols participatius    400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.174.000
Saldo viu préstecs       6.475.121 8.339.049 8.053.229

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aportacions obligatòries  302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600 552.079
Aportacions voluntàries  333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143 834.371
Aportacions socis/es col·laboradors 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 11.350.540
Aportacions especials  492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000
TOTAL   2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.766 13.036.980

primer
semestre

primer
semestre

14.000.000

13.500.000

13.000.000

12.500.000

12.000.000

11.500.000

11.000.000

10.500.000

10.000.000

9.500.000

9.000.000

8.500.000

8.000.000

7.500.000

7.000.000

6.500.000

6.000.000

5.500.000

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
20082006 2007 2009 2010 2011 2012

1r semestre

2006 2007 2008 2009 2010 2011

11.000.000

10.500.000

10.000.000

9.500.000

9.000.000

8.500.000

8.000.000

7.500.000

7.000.000

6.500.000

6.000.000

5.500.000

5.000.000

4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0
2012

1r semestre

Aportacions obligatòries

Aportacions voluntàries

Aportacions de socis/es col·laboradors

Operacions especials

Total

Préstecs a llarg termini

Préstecs a curt termini

Endós de convenis i factures

Avançament de finançament

Operacions especials

Gestió títols participatius

Saldo viu préstecs

Total préstecs concedits

xifres



22
“Som el que fem per canviar el que som”

Eduardo Galeano

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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