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Abans de començar aquest repàs de com Coop57 s’ha posicionat davant el projecte
de construcció d’una banca ètica, cal posar de relleu dos aspectes:
• La discussió i presa de decisions en aquesta matèria s’ha desenvolupat en
paral·lel a l’articulació d’un model de creixement de Coop57 en xarxa a
l’Estat com a cooperativa de serveis financers “parabancaris” gestionada
per les entitats de l’economia social i solidària de cada territori. El terme
“parabancari” es refereix al fet que desenvolupa una activitat financera no
bancària (no està regulada pel Banc d’Espanya), fet que, per una part, permet
que sigui molt més àgil, flexible, autogestionada i capaç de donar respostes
imaginatives a les necessitats dels seus socis que qualsevol banc (per molt
ètic que sigui), però, a la vegada, que tingui les limitacions pròpies de no
poder oferir serveis bancaris, tant d’actiu (préstecs personals, per exemple),
com de passiu (comptes corrents, targetes de crèdit, etc.), i de tenir molt
limitats els seus serveis a les persones físiques.
• En tot aquest procés Coop57 ha manifestat la seva clara voluntat de
desenvolupar i enfortir el seu projecte, a la vegada que ha mostrat la seva
disposició de posar el seu gra de sorra en un projecte més ampli de
construcció d’una banca ètica.

2005: primeres reflexions
A l’Assemblea General celebrada el 7 d’abril del 2005, Coop57 va iniciar la
discussió sobre la seva implicació en el projecte de construcció d’una banca ètica
a Espanya que va plantejar la Fundació Fiare.
A l’assemblea es van explicar les línies mestres del projecte Fiare i es va discutir
sobre quin tipus de vinculació havíem de tenir-hi. En síntesi, el projecte Fiare
plantejava:

• Inici d’activitat financera com a agent de la Banca Popolare Etica (BpE)
italiana per adquirir experiència i començar el procés per constituir
posteriorment una cooperativa de crèdit d’acord amb els principis de la
banca ètica que operés a tot l’Estat (Fiare SL és l’instrument operatiu que
du a terme aquesta activitat).
• Desenvolupar l’activitat, com a agent de BpE, per assolir els requisits
necessaris per sol·licitar la fitxa bancària al Banco de España (entre 6 i 10
milions d’euros de capital social, més de 60 milions d’euros en dipòsits i
més de 30 milions d’euros en préstecs) en un termini d’entre 4 i 5 anys.
Després de l’assemblea del 7 d’abril del 2005, en què no es va prendre cap
acord, es va continuar la discussió amb la celebració de dos consells rectors
ampliats, en un dels quals es va convidar a Peru Saisa i Juan Garibi de Fiare.
Paral·lelament, com a Coop57, es va participar en diversos fòrums de
finances ètiques, en què es van poder intercanviar opinions amb Fiare i els
diferents instruments financers alternatius de l’Estat. A la vegada, el projecte
Fiare va concretar més el seu model de construcció de la futura cooperativa
de crèdit amb l’impuls de plataformes territorials compostes pel teixit
associatiu i d’economia social i solidària, les quals haurien de dirigir el
projecte.

2006: acord de participar
a les plataformes territorials de Fiare
A l’Assemblea General celebrada el 24 de maig de 2006, Coop57 va aprovar la
proposta de participar a les plataformes territorials del projecte Fiare. Aquestes
plataformes havien de desenvolupar la construcció del projecte Fiare a cada
territori i recollir el capital social necessari per a la futura caixa de crèdit cooperativa. A l’assemblea es va fer èmfasi en que Coop57 i Fiare eren dos projectes
independents amb objectius i estratègies pròpies, però, a la vegada,
complementaris.

2007: acord de participació
com a soci transversal a Fiare
A l’Assemblea General del 27 de novembre del 2007, Coop57 va decidir participar en el projecte Fiare com a soci transversal. Aquest acord ens permetia
participar directament (no a través de les diferents plataformes territorials) en
la futura cooperativa de crèdit i en el “consell d’administració virtual” de Fiare
que es va posar en marxa per obrir la participació a l’instrument operatiu del
projecte al conjunt de plataformes i entitats que li donaven suport.
També es va aprovar que Coop57 recollís fons per aportar capital social a la
futura caixa cooperativa i que col·laborés en el finançament del seu procés de
constitució participant a Fiare S.L.
El maig del 2008 Fiare SL es va incorporar com a sòcia a Coop57 i va sol·licitar
dos préstecs que varen ser concedits, per un valor total de 50.000 euros.

Juny de 2008: concreció de la recollida
de capital social per al projecte Fiare
A l’Assemblea General del 9 de juny del 2008 es va aprovar l’inici de la recollida de
capital social per a la futura caixa cooperativa, que es va preveure que es
desenvoluparia entre juliol del 2008 i desembre del 2011. També es va acordar la
incorporació a Fiare SL.

2009: debat sobre el projecte europeu de banca ètica
Durant la segona meitat del 2008 el projecte Fiare va començar a plantejar la
conveniència d’avançar cap a un projecte de banca ètica d’àmbit europeu, juntament
amb la Banca Populare Etica (BPE) i altres entitats europees de finances ètiques,
com ara La NEF francesa, davant de les dificultats per aconseguir que el Banc
d’Espanya autoritzés la constitució de la cooperativa de crèdit d’àmbit estatal.
Durant el primer semestre del 2009 Coop57 va debatre les implicacions d’aquesta
reorientació del projecte Fiare i va consensuar quin nivell d’implicació i quins esforços
materials i econòmics havia de dedicar-hi. Mentre es va fer aquest debat, es va aturar
la incorporació a Fiare SL i la posada en marxa de la recollida de capital social.
Finalment, a l’Assemblea General del 29 de juny es va decidir seguir participant a
Fiare de la manera següent:
• Incorporació a Fiare SL i a la cooperativa que s’impulsarà a nivell estatal per
avançar en el projecte europeu.
• Impulsar la recollida de capital social per al projecte Fiare, recollint un
mínim de 200.000 euros fins el desembre del 2011. Cada secció tindrà
capacitat per decidir si recull capital social i quan, i com, ho fa.
• Procurar que la participació en Fiare no repercuteixi en negatiu en el
desenvolupament de Coop57, dedicant l’esforç i els recursos ajustats.
• Considerar que 25.000 euros dels aportats com a préstec a Fiare siguin
l’aportació de Coop57 al projecte en les mateixes condicions que la resta de
socis.

2010: incorporació a Fiare SL, inici de recollida
de capital social i signatura conveni de col·laboració
El 8 de març del 2010 es va signar amb Fiare SL l’acord entre socis. El seus punts
principals són els següents:
o Compra de 5 participacions socials de Fiare SL (de 100 euros cadascuna).
o Reconeixement de les aportacions efectuades per Coop57 al projecte Fiare:
o 25.000 euros es consideren com a aportació a despeses de
constitució no reemborsables per part de Fiare SL.
o 25.000 euros tenen la consideració d’un préstec pendent de
cobrar per part de Coop57.
o L’acord contempla que Coop57 podrà desenvolupar mesures
per cobrir aquestes aportacions efectuades a Fiare SL mitjançant
mecanismes vinculats a la recollida de capital social per a la futura cooperativa de crèdit.

o Compromís de Coop57 de recollir 200.000 euros de capital social durant 3 anys
(2010-2012).
Posteriorment, el maig de 2010 Coop57 va iniciar la recollida de capital social per al
projecte Fiare.
A finals d’aquell mateix any, Coop57 va signar amb Fiare SL un acord de col·laboració
mitjançant el qual Fiare ofereix a les entitats sòcies de Coop57 préstecs amb condicions
especials (tipus d’interès més baixos). En l’acord es contemplen mecanismes per evitar
que Fiare concedeixi préstecs a entitats sòcies quan ho pugui fer Coop57.

