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Desobeir la crisi
El cinquè any de la crisi segueix parlant el mateix llen-
guatge que els quatre anteriors. Tisora i col·lapse, es-
tancament i empobriment, cap cot davant els ‘mercats’ i 
–consecutivament– rècords històrics d’endeutament, de-
sigualtats i atur. Salpebrats cínicament amb nous rescats 
bancaris milionaris abonats de nou amb recursos públics. 
Mentre, alhora i per contra, s’atia la pitjor ofensiva 
antisocial des del final de la dictadura: en la in-
èrcia involutiva de l’economia de casino que tot ho 
malmet.

Obsedits neuròticament pel dèficit, encegats 
políticament per l’ajustament permanent i submi-
sos als dictàmens d’uns mercats financers que ningú 
ha escollit, la crisi segueix colpejant. I ens segueix 
interpel·lant amb tota cruesa. Ara fa cinc anys, l’es-
clat de la crisi financera semblava que obria un de-
bat profund per replantejar a fons la insostenibilitat 
social i ambiental del desenvolupament capitalista i 

poder triar altres camins. Un miratge: perquè des de 2007, 
crònica maldestre del gran saqueig, només s’han reforçat 
les dinàmiques més perverses d’un capitalisme ja senil. 
En una mena de doctrina del xoc que pretén llançar a la 
paperera de la història drets fonamentals irrenunciables, 
pilars bàsics de la cohesió social i estris imprescindibles 
per revertir l’especulació i la recessió.

Atzucac i llibre obert encara, allò que resta clar és que de 
la crisi ens en sortim. La inquietud és quan. El dilema és 
com. La pregunta és a quin preu. La resposta és per quin 
camí. La clau, sota quin model. A la grega? A la islande-
sa? Amb fórmules pròpies? Si ningú mai és neutral en un 
tren en marxa, des de Coop57 som conscients fa anys que 
l’únic territori alliberat del que disposem per construir un 
altre futur és la vida quotidiana. L’avui i l’aquí. Allà on es 
demostra que altres maneres de fer són possibles, l’únic 
lloc on hem certificat que resta clar que hi ha alternatives.
 
Sobre aquest sòlid ferm de la solidaritat que ens acull, so-
bre les arrels fondes dels principis irrenunciables de la de-
mocràcia econòmica i social i des de la pràctica i memòria 
acumulada pel cooperativisme, avui cal seguir treballant 
més que mai. Més i millor: per enfortir les alternatives 
que ja rutllen, per consolidar els instruments dels que ja 
disposem i per reforçar totes les xarxes socials i comunità-
ries: les que són i les que vindran.

Actius i activats per la transformació social, en la darrera 
assemblea general de Coop57 vam decidir que una de les 
prioritats del 2012 era, precisament, el suport a la crea-

ció i manteniment d’ocupació, esprement totes les pos-
sibilitats malgrat totes les dificultats, davant un context 
desbocat de creixement de la pobresa i uns nivells màxims 
d’atur i precarietats. El vent que ens agita a fer-ho, més 
fort des de la Trobada 2011 de l’octubre passat, xiula que 
per ensortir-nos-en caldrà fer-ho amb més enxarxament 
col·lectiu, amb més consolidació cooperativa i amb més, 
molta més, implicació ciutadana. Barri a barri i poble a 
poble, per poder assolir aviat un sistema integral de finan-
ces ètiques i solidàries.

Avui, llavors d’una altra economia, milers de persones 
ja s’han compromès amb un altre model socioeconòmic, 
amb unes altres finances, amb una altra sortida a la crisi, 
amb formes de consum responsable i treball cooperatiu 
arrelades a l’economia local, la innovació socioeconòmi-
ca i el desenvolupament comunitari. La casa comuna del 
futur ja l’estem construint. Les primeres pedres d’un vin-
cle social reforçat estan posades fa anys. I si anem lents és 
perquè anem lluny i perquè a la paràlisi del ‘no es pot fer 
res’ oposem clarament l’amenaça del bon exemple.

Llaurada, rec i collita, avui encara és l’hora de batre la 
terra. No serà el mercat qui resoldrà les necessitats huma-
nes. No serà l’estat, ara per ara, qui eradiqui o faci min-
var les desigualtats socials. I en la tenalla entre el mercat 
embogit i l’estat incapaç, quedem encara nosaltres i tot 
el potencial inexplorat del compromís social i el suport 
mutu. En la metàfora d’un equip petit que juga en un 
terreny de joc hostil i advers, però continua ben disposat 
a seguir la partida i a canviar de camp A seguir llaurant 
el futur i a saber que amb poc és pot fer molt i que entre 
totes, tot és possible.

Potser criden per veure si ens faran callar, però entre el 
frau i l’esperança encara i malgrat 

Milers de persones ja s’han 
compromès amb un altre 

model socioeconòmic, amb 
unes altres finances, 

amb una altra sortida 
a la crisi
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Era una aposta arriscada. Però qui mai no fa un pas endavant 
sempre es queda al mateix lloc. El projecte d’aplegar durant 
tres dies a gairebé 400 persones, rere mes de deu mesos de 
debat a totes les seccions territorials per cercar propostes i res-
postes i consensuar conclusions, no semblava pas fàcil. Però 
tot just arrencar, la Trobada 2011 de Coop57 ja deixava anar 
l’esperit de les grans ocasions. I així va ser: un espai de demo-
cràcia real efectiva i de reflexió i creativitat cooperativa.

Tot plegat, a través de quatre eixos de debat estratègic on tothom 
va poder dir la seva. A través d’una àgil dinamització participati-

va, desenvolupada per la cooperativa ETCS en microgrups i ple-
nàries, que va permetre esprémer al màxim les potencialitats de 
la trobada i recollir totes les veus, tots els matisos i tots els colors. 
Temps de debats i propostes i temps també per les taules d’expe-
riències de dissabte a la tarda on, en sis espais simultanis, van 
prendre la veu i la paraula més de 30 cooperatives i entitats sòcies 
de Coop57. En sis eixos temàtics: lluites socials i experiències de 
transformació econòmica, desenvolupament local des de l’eco-
nomia solidària, sostenibilitat ambiental i economia solidària, 
consum responsable i mercat social, lluita contra la marginació 
social i cultura lliure i autogestionada.

Trobada 2011
PUNT DE PARTIDA 2012
De prova pilot a trobada reeixida. I allò que estava concebut com un 
punt d’arribada, rere quinze anys de trajectòria compartida i experiència 
acumulada, ha esdevingut ja un nou i fèrtil punt de partida. Temps de 
mirar-se i reconèixer-se, Coop57 ha abordat preguntes cabdals i debats 
necessaris i ho ha fet com ho volia fer: entre tots, trobant-se i amb cen-
tenars de veus que, plegades i en una pluralitat diversa, han construït 
un relat comú d’allò que som i allò que volem ser. Un estri financer ètic, 
útil i solidari al servei de la transformació social profunda. La fórmula? 
Una casa comuna on la suma multiplica i on la pràctica de l’ètica diu que 
la solidaritat i la coherència és encara possible. I que només depèn de 
nosaltres mateixos.

Entre les propostes, les 
idees i el futur

Amb posterioritat a la Tro-
bada, els dinamitzadors i 
dinamitzadores dels grups 
de treball han sintetitzat 
en un document –dispo-
nible a la web– les prin-
cipals aportacions dels 
grups de debat. En un re-
torn cooperatiu d’allò que 
totes i tots hem contribuït 
a dir.

Un debat col·lectiu que marca una fulla de ruta comuna
Eix 1 | Principis i valors

[Debats] Ampli consens en la millora i se-
guiment dels indicadors d’avaluació dels 
projectes (a través del Balanç Social com a 
eina clau) i debat obert sobre l’admissió de 
models d’economia informal i altres fórmu-
les jurídiques.

[Propostes] Estimular la implicació dels 
membres de les entitats associades a Coop57; 
promoure i millorar la formació interna de 
totes les persones associades; reforç de la 
capacitat i l’estructura operativa de Coop57.

 Eix 2 | Creixement, organit-
zació en xarxa i participació

[Debats] Realitats socials i territorials dife-
renciades que enriqueixen el projecte i que 
requereixen de models autònoms de des-
envolupament; explorar les possibilitats de 
participació a l’àmbit TIC; noves formes de 
treball en xarxa.

[Propostes] Insistir, i reestructurar si cal, el 
model de creixement sostingut i sostenible 
(noves seccions als territoris que ho deman-
din i descentralització a les seccions conso-
lidades); habilitar i ampliar la participació 
dels socis i sòcies col·laboradors; aprofundir 
les polítiques d’igualtat; adequar les eines de 
gestió i l’estructura a la realitat canviant i 
creixent de Coop57.

Rere 10 mesos 
de debat, 400 

persones omplen 
de continguts 
i propostes la 

Trobada 2011 de 
Coop57, closa 
reeixidament 

l’octubre passat 
a les Cotxeres 

de Sants de 
Barcelona
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Si dissabte a la nit el teatre de Planeta Impro improvisava el 
toc d’humor i el cantautor Feliu Ventura i el cantaor Juan Pi-
nilla posaven banda sonora original a la Trobada, diumenge 
va ser el torn de les cloendes. Primer, dels eixos temàtics. I 
després, amb tres veus convidades que ens van ajudar a definir 
i redefinir els vèrtex per on passen les possibilitats d’una altra 
economia necessària per a un altre món possible. Luis Gon-
zalez, d’Ecologistes en Acció, va abordar els reptes ambientals 
davant el risc de col·lapse ecològic i els límits de la biosfera; 
l’economista Cristina Carrasco va centrar-se en la indefugible 
economia feminista, les desigualtats de gènere i la crisi de les 
cures; i el catedràtic Joan Subirats va esbossar amb fermesa 
“els temps dels comuns” que vindran, reivindicant allò públic 
no estatal i abordant el potencial de la cooperació social i la  

gestió democràtica i participativa com a peça clau d’un nou 
model socioeconòmic encara en construcció.

Valoracions i síntesis
El politòleg Ricard Vilaregut, en un article titulat “Lliçons”, ho 
sintetitzava així: “l’assemblea de Coop57 celebrada aquest ma-
teix cap de setmana a Cotxeres de Sants és una de les experi-
ències de transformació social més il·lusionants que ha parit la 
xarxa crítica de casa nostra. Les diferents dinàmiques genera-
des han demostrat que és possible la participació responsable, 
ordenada, i amb resultats tangibles. 

Un debat col·lectiu que marca una fulla de ruta comuna
Eix 3 | Mercat social 
i intercooperació

[Debats] Coop57 com a facilitador-verte-
brador d’espais de cooperació, suport mutu, 
enxarxament, retroalimentació i empode-
rament de l’economia social; Coop57 coma 
experiència pràctica útil i fèrtil; aprofundir 
i reforçar la intercoooperació en les xarxes 
on participem; Coop57 com espai d’intel-
ligència col·lectiva en la construcció d’alter-
natives.

[Propostes] Directori, catàleg i cartografia 
digital de les entitats sòcies i els serveis, ac-
tivitats i productes que treballen per donar 
visió global del potencial cooperatiu que ja 
existeix; implicació en tots els nivells a XES i 
REAS;  Coop57 com agent social que denun-
cia la restricció creditícia i les dificultats i en-
trebancs que genera la banca convencional; 
noves formes de retribució a les aportacions 
en espècie.

Eix 4 | Sistema integral de 
finances ètiques

[Debats] Negativa unànime a la bancarit-
zació de Coop57; Coop57 com espai com-
plementari en el marc d’un sistema integral 
de finances ètiques; major implicació de les 
bases socials; ampliació repertori de útils 
financers alternatius; exploració, riscos i li-
mitacions de la col·laboració amb adminis-
tracions locals.

[Propostes] Definició clara dels criteris de 
banca ètica; repensar i dimensionar la impli-
cació i els ritmes de la implicació en el pro-
jecte Fiare; obrir noves vies de col·laboració; 
fomentar el coneixement i la formació acréi-
xer la implicació i participació de totes les 
persones; flexibilitzar, ampliar i innovar en 
productes financers ètics per respondre a les 
noves necessitats; crear i fomentar noves ei-
nes per finançar projectes d’alt risc però d’alt 
interès social. 

una societat mediatitzada per la por, les possibilitats i op-
cions d’una sortida ètica, solidària i equànime a la crisi 
segueixen sent ben reals i urgents, necessàries i possibles. 
Un nou paradigma s’està covant fa temps i ja s’està imple-
mentant: la democràcia econòmica i social, la gran desco-
neguda que estem conreant. Ningú diu que serà fàcil, ni 
mecànic, ni automàtic: cap canvi social ho és. Dependrà 
de milers de gestos, de milers de microcoherències, de mi-
lers de voluntats agregades. Quan tot segueix començant o 
acabant al mateix lloc: en nosaltres mateixes.

Sant tornem-hi, doncs. És l’hora de desobeir la sortida a 
la crisi que ens volen imposar. L’economia, certament, o 
la fem nosaltres o serà feta contra nosaltres. O la fem co-
operativa i d’escala humana o no serà cooperativa. I avui, 
rere cinc anys de crisi i fraus, no cal dir allò més obvi: 
que deixar-la en mans dels taurons dels mercats financers 
seria pitjor que una irresponsabilitat col·lectiva. Seria una 
mena de suïcidi. 

Si el present sempre és la cruïlla entre passat i futur recor-
rem de nom a la memòria d’un futur anterior. El llunyà 
1808, a la proclama de la Junta Tuïtiva de La Paz (Bolívia) 
que proclamava la independència s’afirmava: “hem guar-
dat un silenci massa semblant a l’estupidesa”. És temps de 
no callar. D’esbotzar silencis per sortir de la crisi. I com 
diu la concorreguda proclama del segle xxi… espereu-nos, 
perquè estem arribant.

< ve de la portada[Editorial]

Desobeir la crisi

La trobada 2011, en vídeo

La cooperativa Claraboia ha posat memòria gràfica, 
imatge i so a la Trobada 2011. Un resum confegit en 
diversos documentals d’alta qualitat –un miniclip 
per cada secció territorial i un reportatge general– 
que ja estan disponibles a la xarxa. Cal afegir que, 
properament, s’editarà el DVD de la Trobada 2011.
Més info: www.claraboia.coop

continua a la pàgina 4qu  
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[Trobada 2011] 
...i de les paraules als 
fets
Constitució de Coop57 
del Barcelonès Nord

El 12 de novembre es va constituir a Santa Coloma de Gra-
manet el Grup Promotor de Coop57 del Barcelonès Nord, 
que aplega el teixit social i cooperatiu de Santa Coloma, 
Badalona i Sant Adrià del Besòs . Es tracta de la primera 
experiència per aplicar la filosofia adoptada de fomentar el 
creixement cooperatiu ‘cap a baix’, capil·larment i de forma 
descentralitzada per fer arribar Coop57 a l’àmbit local. 60 
persones van participar en l’acte constituent al Centre Cívic 
Can Sisteré. L’objectiu és reforçar les respostes a la crisi des 
de l’àmbit local per fomentar que sigui l’activació social la 
que respongui als reptes de la crisi i que aquestes respostes 
vinguin des del mateix territori i el propi teixit social.
Més info: http://www.coop57.coop/barcelonesnord/ 

Arbúcies: primer conveni amb un ens 
municipal

Coop57 i l’Ajuntament d’Arbúcies han enllestit un acord 
per impulsar l’economia social i el desenvolupament local 
com a respostes a la crisi. Es tracta d’un acord pioner per 
a que els útils financers ètics i alternatius arribin al teixit 
del municipi i es puguin impulsar nous projectes garantint 
–a través de Coop57– l’accés al dret crèdit, en un context 
de restricció per part de la banca tradicional en perjudici 
de la reactivació econòmica. L’acord també inclou la col-
laboració i formació del personal de l’Àrea de Promoció 
Econòmica del consistori. El conveni de col·laboració com-
binarà la promoció econòmica municipal i l’acció social 
amb un impuls a l’emprenedoria, des l’òptica cooperativa 
i de base i connectant nous projectes amb les finances èti-
ques. L’acord ha estat molt ben rebut i ha despertat l’in-
terés d’altres consistoris catalans, interessats en l’evolució 
d’aquesta primera experiència.

Comissió de Participació

En aplicació de les conclusions i propostes de la Trobada 
2011 del passat octubre, s’ha creat la Comissió de Partici-
pació de Coop57, on estan participant activament vora 40 
socis i sòcies. La comissió té fixats com a objectius facilitar, 
agilitzar i millorar la participació de les entitats sòcies i els 
socis i sòcies col·laboradors. L’espai, dinàmic i obert a la 
participació de tota persona interessada, treballa actual-
ment en quatre eixos: comunicació, formació, mercat social 
i participació. S’està habilitant un espai a la web on hi hau-
rà disponibles els principals materials de treball.

I fer-ho amb més de 300 persones –pel 
cap baix– vingudes d’arreu de l’estat, en una mostra d’inter-
nacionalisme entès a la perfecció. Les abraçades finals així ho 
confirmaven.  Hi ha un denominador comú: persones entrena-
des en la pràctica col·lectiva que no tenen por, conscients que 
el futur depèn exclusivament d’ells i elles. I aquesta és la gran 
lliçó. Definitivament una gran setmana”.

Des de la taula de la cloenda, Nacho Escartín, de Coop57-
Aragó, ho expressava en idèntic sentit però amb forta càrrega 
lírica: “hem celebrat la nostra primera trobada. Intergalàctica 
o més. ‘Chicorrón pero gran’ que diem a l’Aragó. Ens hem 
ajuntat per compartir perquè ens uneixen moltes passions: la 
de gaudir lluitant, la de comunicar-nos, la d’aprendre, l’auto-
organitzar-nos, la de crear, la de riure, la de transformar. Som 
diverses: experts, curiosos, viatjades, sentides, il·lusionats, in-
quiets, preocupades, actives, tossuts.

Hem arribat amb ganes. D’aportar, d’escoltar, de debatre. La 
collita excel·leix. Seguim teixint xarxa, experimentant amb 
nous estris, qüestionant-ho tot, plantejant-nos preguntes per 
trobar algunes respostes. Meravellós respecte i intel·ligència 
col·lectiva en un arxipèlag d’esperança enmig d’un mar d’in-
certeses. Definitivament, val la pena gaudir del canvi que vo-
lem. I aquesta primera trobada de Coop57 serà recordada com 
una intensa abraçada col·lectiva. Gràcies!”.

ve de la pàgina 3qu  
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Totes les seccions territorials han aprovat en els darrers mesos el Pla de 
Treball per a l’exercici 2012. Un Pla de Treball que arriba clarament em-
peltat de les propostes, idees i respostes sorgides en el sí de la Trobada 
2011. Temps de seguir treballant per a poder seguir avançant cap a la 
democràcia econòmica i social.

Pla de Treball 2012: 
seguir sumant
[Línies prioritàries]

 • Donar resposta a les necessitats financeres dels socis en un 
context general de recessió econòmica i restriccions.

 • Promoure el finançament de nous projectes cooperatius i 
d’economia social que creïn llocs de treball.

 • Augmentar els fons propis de Coop57 i reforçar les garan-
ties dels préstecs per millorar les respostes davant la crisi.

 • Desenvolupar sinergies amb altres entitats per compartir 
riscos i multiplicar els serveis de finançament a l’economia 
social i solidària.

 • Estudi de la creació d’un nou instrument per possibilitar el 
finançament de projectes d’alt risc però d’alt interès social.

 • Aprofundir de forma participativa en la concreció dels de-
bats i les línies estratègiques apuntades en la Trobada de 
Coop57.

 • Consolidar el creixement i l’organització descentralitzada 
en xarxa de Coop57.

 • Seguir contribuint a l’articulació d’un sistema de finances 
ètiques integral que doni resposta al conjunt de necessitats 
dels estalviadors responsables i de les entitats d’economia 
social i solidària.

[Creixement 
i desenvolupament de Coop57]

 • Articulació d’un sistema de noves aportacions al capital 
social. 

 • Donar suport a la creació de grups promotors a nivell local 
 • Impuls de Grups Promotors de Coop57 a Astúries i el País 
Basc.

 • Ampliació de la base social (entitats sòcies i sòcies i socis 
col·laboradors).

[Serveis financers]

 • Estudi de la creació o foment d’un nou instrument per a 
finançament de projectes d’alt risc però alt interès social.

 • Compartir riscs amb altres entitats per ampliar possibilitats 
de finançament de projectes d’economia social i solidària, 
especialment de projectes de nova creació (Oinarri, fons 
d’avals Coop57-FCTC, entitats locals, etc.).

Productes d’actiu
 • Reforç de les garanties dels préstecs per a anticipar subven-
cions, convenis i factures.

 • Rebaixa del tipus d’interès dels préstecs per anticipar sub-
vencions, convenis i factures al 7,25% anual.

 • Manteniment dels tipus d’interès de la resta de préstecs.
 • Gestió de noves emissions de títols participatius per a enti-
tats sòcies i renovació de les emissions vigents.

 • Manteniment del límit de risc de préstecs per a entitats sò-
cies: 200.000 € per entitat.

Productes de passiu
 • Manteniment de la remuneració de les aportacions volun-
tàries: 2% anual.

 • Manteniment del límit de les aportacions dels socis i les 
sòcies i els socis col·laboradors: 200.000 € per persona i per 
entitat.

 • Facultar al Consell rector per autoritzar la superació del 
límit de les aportacions en casos excepcionals, amb limi-
tadors de retorn.

 • Potenciació de les aportacions periòdiques.
 • Establir l’augment del límit anual de creixement de les 
aportacions de socis i sòcies col·laboradors: 4 milions d’eu-
ros.

 • Manteniment del coeficient de caixa: 15%.

[Aspectes societaris]

 • Promoció de la implicació de les entitats sòcies i la partici-
pació dels socis i sòcies col·laboradors.

 • Aplicació de les aportacions de la Trobada.
 • Celebració de 2 assemblees generals anuals (presencials). 
 • Renovació del Consell rector.
 • Revisió de la fórmula per calcular els costos centrals atribu-
ïbles a cada secció territorial.

 • Incorporació dels treballadors i les treballadores de Coop57 
com a socis de treball.

 • Estudi de l’adopció de mecanismes de comunicació i reunió 
on line dels òrgans socials.
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Fiare inicia un procés d’unió 
amb la Banca Popolare Etica

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’activitat 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 desembre del 2011, Fiare ha recollit més de 2,7 
milions d’euros de capital social, aportats per 2.231 persones 
i 300 entitats. Coop57 participa a Fiare com a soci transversal.
Més informació: www.fiare.org

Aposta i Arç: nous convenis 
per promoure el mercat social 
i enfortir l’economia solidària
Coop57, en el context de la seva aposta pel foment del mercat 
social i la intercooperació, té en vigor convenis de col·laboració 
amb Arç Corredoria d’Assegurances i amb Aposta, Escola Empre-
sarial Cooperativa, ambdues entitats sòcies de Coop57. 

El conveni amb Arç s’emmarca també en l’aposta 
per les assegurances ètiques. El seu objectiu és mi-
llorar els programes d’assegurances vigents con-
tractades per les persones i entitats associades a 
Coop57 o, si encara no tinguessin contractades pò-
lisses d’assegurances, posar a la seva disposició les 
millors ofertes que s’hagin aconseguit amb l’apli-
cació del criteri de gestió de compra col·lectiva. Podeu be-
neficiar-vos de les condicions de l’acord amb Arç accedint a 
http://www.arccoop.coop/coop57

Per la seva banda, l’acord de col·laboració 
amb Aposta té per objectiu posar a l’abast de 
les persones i entitats sòcies de Coop57 la seva 
oferta formativa, impartida des dels principis 
cooperatius, amb un descompte del 10% i amb altres condici-
ons preferents. Podeu consultar  l’oferta formativa d’Aposta al 
seu web: http://www.aposta.coop/

I+R+D per a  Desenvolupament 
Comunitari: nova emissió 
reeixida de títols participatius
La Fundació Desenvolupament Comunitari, a través de 
Coop57, va cobrir la passa tardor i en menys de 20 dies 
l’emissió de 150 títols participatius de 1.000 euros cadas-
cun per a finançar el desenvolupament de tecnologies de 
la comunicació per a persones amb discapacitat sensori-
al. La subscripció de títols, que s’ha realitzat a un termini 
de 24 mesos i està retribuïda amb un interès anual fix 
del 3%, es va cobrir en menys de tres setmanes i amb 
demandes de títols provinents d’arreu de l’Estat.  En to-
tal, 150.000 euros per a tasques d’investigació i recerca 
en tecnologies al servei de la transformació social. Amb 
la cobertura d’aquesta emissió, una nova mostra de la 

BREUS

[Potenciació de l’economia social 
i solidària. Intercooperació]

 • Foment i promoció de projectes d’economia social i solidà-
ria a nivell local. 

 • Definir l’estratègia de Coop57 en relació amb altres entitats 
representatives de l’economia social i solidària (REAS, XES, 
FETS, etc.) i amb projectes de promoció del mercat social 
i la intercooperació (Portal Consumo Responsable, Grup 
Cooperatiu ECOS, etc.).

 • Definir l’estratègia de Coop57 en relació amb la promoció 
de la intercooperació i el mercat social entre les persones 
i entitats sòcies.

 • Potenciar el directori d’entitats del web de Coop57 com una 
eina per promoure el mercat social.

[Construcció del sistema 
de finances ètiques]

 • Definir l’estratègia de Coop57 en relació amb el sistema in-
tegral de finances ètiques.

 • Aplicació i seguiment del conveni de col·laboració amb Ban-
ca Popolare Etica i Fiare per oferir condicions preferents en 
productes financers d’actiu per a les entitats sòcies de Coop57.

 • Explorar sinergies amb Banca Popolare Etica i Fiare o al-
tres entitats de finances ètiques i cooperatives per oferir ser-
veis financers de banca minorista a les entitats d’economia 
social i solidària i a les persones.

 • Continuació de la campanya de captació de capital social per a 
Fiare entre persones físiques i entitats sòcies de Coop57.

[Recursos]

 • Reforç dels serveis centrals.
 • Ampliació de la jornada dels treballadors de Coop57 Aragó 
i Coop57 Madrid.

 • Establiment d’una secretaria tècnica professionalitzada a 
Coop57 Andalusia i Coop57 Galícia.

 • Inversió en hardware i software per millorar els programes 
de gestió.

 • Trasllat de les oficines dels serveis centrals a la nova seu 
social.

 • Aplicació del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives 
(FEPC).

 • Realització d’una auditoria externa.
 • Automatització dels processos operatius.
 • Continuar la política de provisions per a possibles impagats.

[Comunicació]

 • Adequació dels butlletins informatius a l’organització en 
xarxa de Coop57.

 • Presència de Coop57 en les xarxes socials: Twitter, N-1 i 
Facebook.

 • Edició d’un dossier i un DVD amb les aportacions i els ví-
deos de la Trobada.

 • Millora de la pàgina web (estructura, continguts i mante-
niment).

 • Millora de la periodicitat del butlletí.

capacitat col·lectiva de respondre solidàriament a la necessi-
tat d’inversions socials, ja són més 10 les emissions de títols 
participatius emeses des de l’any 2007. Actualment Coop57 
gestiona 1,1 milions d’euros en aquesta mena de títols. Més 
info: www.desenvolupamentcomunitari.cat
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COOP57-ANDALUSIA
Andalusia: posant 
els diners on estan les idees
Durant el darrer semestre Coop57 va decidir im-
pulsar la campanya de difusió i ampliació de la 
base social amb el lema central “Posa els diners 
allà on estan les teves idees”, en una iniciativa que 
convida obertament a implicar-se en un model 
alternatiu d’estalvi solidari, finances alternatives i 
inversió compromesa. L’impuls de la iniciativa  va 
coincidir amb la participació d’una delegació an-
dalusa a la Trobada 2011 de Coop57, integrada per 
21 persones. A les taules d’experiències realitzades 
en el conclave va prendre la paraula La Clandestina i amb 
la delegació andalusa va viatjar també el reconegut cantaor 
Juan Pinilla, que va oferir un recital en el marc de la Trobada. 
Amb posterioritat, Coop57-Andalusia va prosseguir amb les 

tasques sorgides de la trobada treballant específicament qua-
tre eixos temàtics: mercat social i intercooperació, ús del diner 
orientat al canvi social, pla de treball i difusió i model terri-
torial i dinamització de grups locals. La secció andalusa està 

integrada actualment per 26 
entitats sòcies i 107 persones 
col·laboradores i ha editat el 
manual Coop57-Andalusia i 
les finances ètiques. Intro-
ducció per a principiants.

Actes i més xarxa
Durant la tardor, la secció 

andalusa va participar en la trobada 
amb associacions de consumidors i usuaris en un espai or-
ganitzat per la Direcció General de Consum de la Junta d’An-
dalusia realitzada el 20 d’octubre. El 12 de novembre, parti-
cipaven també en les VII Jornades de Consum Responsable 
organitzades per l’associació La Talega i el 15M d’Alcalà de 
Guadaira.

A més la secció d’Andalusia ha teixit relacions internacionals 
a través d’un contacte estable amb Glocalfaro, un col·lectiu 
ciutadà de l’Algarve portuguès que està impulsant un procés 
d’establiment d’un sistema de finances ètiques i solidàries a 
Portugal.

El semestre també ha deixat diversos reconeixements a enti-
tats andaluses membres de Coop57: l’associació cultural Bar-
rios va rebre el Premi Drets Humans 2011, atorgat per l’AP-
DHA. Al seu torn, la llibreria Atrapasueños SCA, Calesur SLL i 
Autonomia Sur SCA han estat premiades per la Fundació In-
noves per l’impuls que han donat a la intercooperació a través 
d’un projecte de comercialització d’energia verda a Andalusia.

COOP57-ARAGÓ
Aragó: xarxa, trobades i xerrades
Durant els darrers sis mesos de 2011, 37 persones i una nova 
entitat es van associar a Coop57-Aragó, integrat avui per 
40 entitats i cooperatives sòcies i 292 persones sòcies col-
laboradores. A més, es van aprovar 6 operacions financeres 
per valor de 827.400 euros a favor de la Confederació d’Associ-
acions de Veïns i Veïnes d’Aragó, de l’Associació de Suport i Se-
guiment a les Persones Presas (ASAPA), de REAS, de la Comis-
sió Ciutadana Antisida, de la Fundació El Tranvia i d’Amediar.

D’Aragó a Andorra
En allò referent a l’activitat social, Coop57-Aragó va partici-
par en nombroses iniciatives, jornades i xerrades, on cal des-
tacar l’organitzada pel Consell de la Joventut de Saragossa, o 
el cine-fòrum organitzat per Setem sobre economia solidària 
i finances ètiques i amb el títol “La solució al diner” o la tro-
bada a Sabiñánigo (Osca) amb l’assocació Charramos, on es 
va presentar el nou model de finances ètiques que promou 
Coop57. Javier Ortega, per la secció territorial 
de l’Aragó i també com a membre del Consell 
Rector, es va desplaçar fins a Andorra per parti-
cipar en la jornada “Cooperar per transformar” 
organitzada pel 15M andorrà I també fins a La 
Rioja per participar, amb Peru Sasia de Fiare, en 
la jornada de sensibilització sobre banca ètica.

En relació a la Trobada 2011 de Coop57, 
la secció aragonesa va participar amb 
una delegació integrada per 37 persones, 
en una delegació que va emetre un sin-
gular sorteig de productes de l’economia 
social per finançar les despeses derivades 
del viatge. A més a més, Mercado Social 
de Aragón i la Fundación Adunare van 
participar com a projectes convidats a 
les taules d’experiències. Un cop retor-
nats, la secció aragonesa va organitzar 
dos actes per traslladar al territori les 
conclusions de la trobada estatal: una  
xerrada-tertúlia ‘Debatim el futur, cons-
truïm Coop57’ on van participar 97 per-
sones i, posteriorment, una festa-trobada 

que va comptar amb la música en 
directe del grup aragonès Mallacan. 
Van assistir-hi més de dues-centes 
persones. Un resum de la jornada el 
podeu veure en aquest video (http://
arainfo.org/2011/10/mallacan-
toca-en-concierto-para-coop-57/). 

26 entitats
107 persones

40 entitats
292 persones
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COOP57-GALÍCIA
Galiza: creixent arran de terra
La secció territorial gallega de Coop57 
està integrada actualment per 26 en-
titats i cooperatives i per 87 persones 
col·laboradores, que han aportat en els 
darrers sis mesos 105.000 euros, amb 
un total acumulat de 227.000 euros. En 
relació a la captació de capital social 
per al projecte Fiare, Coop57-Galiza ja 
ha recollit 8.760 euros. En els darrers 
sis mesos, s’ha aprovat 8 operacions de 
préstec per un valor de 170.200 euros.

A la Trobada 2011 de Coop57 realitzada l’octu-
bre a Barcelona es va desplaçar una delegació 
gallega integrada per 15 persones. Entre d’altres, 

l’experiència gallega de Milhulloa va prendre la paraula a 
la taula d’experiències sobre desenvolupament local. En els 
mesos precedents i posteriors a la Trobada, la secció gallega 

va treballar els materials de debat de 
la Trobada, que ha qualificat com una 
“experiència molt positiva”, i treballs 
que han clos amb un informe que in-
corpora i suggereix millores tècniques i 
metodològiques per a futures trobades.

Galícia també va aprovar un pla de tre-
ball específic on destaca l’impuls d’una 
campanya per ampliar la base social, 
la millora de les eines comunicatives i 
la dinamització i formació dels socis i 
sòcies col·laboradores.

Més xarxa, més potència
Coop57 va participar en una desena 
d’actes públics durant el darrer se-

mestre. Com a entitat convidada a l’assemblea de refundació 
de REAS-Galiza, de la mà del 15M a I Porriño, en el dia de 
l’emprenedor organitzat per la Conselleria d’Economia, al I 
Encontro Social Galego promogut per la xarxa ciutadana Ben 
Comun, al curs d’Economia Solidària organitzat per la Uni-
versitat de Santiago de Compostel·la i Pangea, 
o en les diverses accions de promoció i sensi-
bilització organitzades per les federacions de 
cooperatives Sinerxia i Ugacota.

COOP57-MADRID
Madrid: de la indignació 
a la implicació
Durant el segon semestre de 2011, Coop57-Madrid ha multi-
plicat la participació en activitats formatives, en xerrades i en 
tallers. A petició d’entitats i assemblees de barris que volien 
aprofundir, en un context de crisi social, en les alternatives 
econòmiques i financeres existents a la Comunitat de Madrid. 
Fruit d’aquesta divulgació, 46 persones s’han sumat a la sec-
ció madrilenya de la cooperativa com a sòcies col·laboradores. 
Amb elles, ja són 196 persones i 53 entitats –sis incorporades 
durant els darrers sis mesos– les que conformen Coop57-Ma-
drid. Durant el darrers sis mesos Coop57 ha aprovat 7 opera-
cions de préstec. A la Trobada 2011 de Coop57, la delegació 
madrilenya va estar integrada per 40 persones. Entitats com 
FreePress, Abierto hasta el Amanecer, Gneis o Agresta van 
prendre part a les diferents taules d’experiències.

A viva veu
Entre els actes on la secció madrilenya ha participat 
activament cal destacar la taula rodona “Una nova 
lògica financera”, als cursos d’estiu d’El Escorial; les 
jornades sobre consum responsable organitzades pel 
15M a Hoyo de Manzanares. També en relació al mo-
viment dels indignats cal destacar les xerrades al bar-
ri de Tetuán i la participació en la Comissió d’Econo-
mia de Carabanchel. També es va prendre part en 
les jornades “Cooperatives de consumidors i usuaris 
en el marc de l’educació financera: gestió respon-
sable de les finances”, organitzada per UNCUMA i 
a la taula rodona “Banca Ètica: una altra forma de 
finançament sostenible i solidària” desenvolupada 

en el marc de Biocultura 2011. A més, Eva Ortúñez Coop57 va 
prendre part al documental “Què faig amb els meus diners?”, 
realitzat per a la revista digital Uakix, així com en un repor-
tatge per al programa de la UNED a TVE2.

Memòria 2011
Coop57 Madrid va confegir també una memòria pròpia, on 
constata el “considerable creixement” enregistrat durant l’any 
passat en un context, senyala, on moltes entitats “van veure 
agreujada la seva situació financera” pel tancament creditici 
de la banca tradicional, “trobant en Coop57 Madrid no només 
una alternativa financera sinó també un lloc on participar i 
fer seus aquest tipus d’estris”. El creixement també el vinculen 
directament a la insatisfacció davant el sistema econòmic i 
financer vigent, que s’ha canalitzat cap a la recerca d’alterna-
tives. Amb aquest rerefons, la secció madrilenya de Coop57 va 
registrar l’any passat un augment de les aportacions del 35%, 
arribant fins als 894.399 euros.

53 entitats
196 persones

26 entitats
87 persones

socis
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NOUS SOCIS I SÒCIES 
COL·LABORADORS

Catalunya [166]
 ❚ Marta Oliva Mateo
 ❚ Ivan Manero Boher
 ❚ Ermengol Madrid i Gerardo 
Damián

 ❚ María Soledad Corradi Abilar
 ❚ Arnau Goberna de Cabanyes
 ❚ Jordi Sant Gisbert
 ❚ Marc Gallofré Ocaña
 ❚ Eva Yus Nájera
 ❚ Manuel Isidro Capel/Yolanda 
Martín

 ❚ Ignasi Llorens i Caralt
 ❚ Josepa Viader Puga
 ❚ Diego Durán Serrano
 ❚ Feliu Cortés i Andreu
 ❚ Joan Agea Carrera
 ❚ Laura Herrero i Ferran
 ❚ Elisa Perrenot
 ❚ Clara Guasch Sastre
 ❚ Pedro Manrique Miranda
 ❚ Marc Martínez Rosa
 ❚ Ass. Solidària Cafè Rebeldia
 ❚ Marc Franch i Farré
 ❚ Gabriel Prieto i Ana Maria Ivorra
 ❚ Joan Pi González
 ❚ Nuria Costa Pardo
 ❚ Carles Barcons Comellas
 ❚ Manuel Marqués Franco
 ❚ Carola Miró i Bedós
 ❚ Ariadna Esteve Garcia
 ❚ Maria José Fernández de Sanma-
med Santos

 ❚ Isa Garnika Aizkorre
 ❚ Sebastián Ramírez Tagle
 ❚ Jorge Llopart / Irene Latorre
 ❚ Gisela Izard Pallejà
 ❚ Raquel Solà Pijuan
 ❚ Fermí Vallbé Bach
 ❚ Carme Aris Tura
 ❚ Marc Masdeu Sabaté
 ❚ Josep Casas i Mont-Ras
 ❚ Arthur Kelvin Calvet / 
Zahoum Ettovali

 ❚ Oriol Recasens Relat
 ❚ Elisabeth Selfa Pons
 ❚ Josep Samuel Marqués Meseguer
 ❚ David Franquesa Casacuberta
 ❚ Tristán Mozos Pérez
 ❚ Aina Argemí Pont
 ❚ Sergi Blanch Torne
 ❚ María A. Barrachina Jiménez
 ❚ Ariadna Mendieta Simó
 ❚ Pablo Bonat Otero
 ❚ Javier Castillo Pinel
 ❚ Javier Castillo Pinel
 ❚ Joan Bohigas Cayuela
 ❚ Núria Reguero Jiménez
 ❚ Ma Dolors Clotas Giralt
 ❚ Ma Peña Rodríguez Francisco
 ❚ Ángel Muñoz Cervera
 ❚ Norma Sánchez Deo
 ❚ Natalia Sala Cobos
 ❚ Ignacio Gurruchaga Garcia i 
Blanca Luque

 ❚ Estel Barbé Serra/Joan Andreu 
Moll Gamboa

 ❚ Jordi Sàlvia Tobias
 ❚ Francesc Galí i Llorens
 ❚ Ramon Rabassa i Torres
 ❚ Antonio Muñoz Bernaza i Luz 
Marina Rachid

 ❚ Marcos Navas Duran
 ❚ Ma Mercè Rigual i Graupera
 ❚ Xavier Roca Vilanova
 ❚ Jacinto Iglesias i Ma Blanca 
Casanova

 ❚ Pere Caparrós Ayala
 ❚ Eduard Naudó
 ❚ María López Rojo
 ❚ Jordi Fàbregas Garriga
 ❚ Judith Sánchez i Llansamà
 ❚ Ma Rosa Arbós Romeu
 ❚ Ma Concepción Cascón Palà
 ❚ Pere Massanet i Miret
 ❚ Ignacio Ruiz Garcia/Ma Lucia 
Madueño G.

 ❚ Josep Farré Ros
 ❚ Júlia Galí Tàpias

 ❚ Noè Mas Vilarnau
 ❚ Elena Sánchez Berraquero
 ❚ Jordi Noè i Calopa
 ❚ Berta Figueras  Costa
 ❚ Maribel Sabaté Sánchez
 ❚ Maria Pilar Romero Pérez
 ❚ Marc Filella i Safont-Tria
 ❚ Àgata Casas i Sal
 ❚ Antoni Cardona i Torras
 ❚ Alba Ferrer García
 ❚ Antonia Ma Sola i Pi
 ❚ Ma Concepció Colet i Alas
 ❚ Sergio Sánchez Godoy
 ❚ Jorge Manuel Cuevas/Maria Pilar 
González

 ❚ Josep Lluís Blázquez Mendoza
 ❚ Guillem Martí i Soler
 ❚ Mercè Botella i Mas
 ❚ Marc Comas Silvente
 ❚ Koji Ymashita
 ❚ Jordi Tomás Valero Sánchez
 ❚ Vicenç Torrents Butjosa
 ❚ Maria Camats Malet
 ❚ Marta Figueras Barnera
 ❚ Javier Domínguez Aparicio
 ❚ Maria del Mar Griera Llonch
 ❚ Maria-Inmaculada Montserrat i 
Espina

 ❚ Arantza Arzak Arantzamendi
 ❚ Alice Lancien
 ❚ Elisabet Punset Pagès
 ❚ Guillem Rami i Canyelles
 ❚ Francesc Alfambra Domínguez
 ❚ Montserrat Ventura Cabús
 ❚ Santiago Tornero Muñoz
 ❚ Maria Velia Anderlini i Gabriele 
Benedeti

 ❚ Esmeralda Pérez i Miguel Sancho
 ❚ Local Social Krida
 ❚ Oriol Plana i Piera
 ❚ Xavier Torrabadella Boixader
 ❚ Carlos Canitrot Revilla
 ❚ Oriol Partagàs Muñoz
 ❚ Nöel González Liébana
 ❚ Rufo Bellón Díaz-Pintado

 ❚ Marc Pujol Misut
 ❚ Clara Orti Llovich
 ❚ Raúl Bastida Vives
 ❚ Luís Laguna Estaún
 ❚ Robert Cama Dalmases
 ❚ Aniceta Mingot Graells
 ❚ Antonio Enrique Gea
 ❚ Ma Teresa Franco Presas
 ❚ Fermín Chueco Artero
 ❚ Sílvia Palma Piguero
 ❚ Carme Schouten i Armand Simon
 ❚ Javier Martínez Gordillo
 ❚ Cristina Poll Moliner
 ❚ Maria Costa Albalat
 ❚ Josep Ma Fàbregas Nuell
 ❚ Ferran Hernández Suriñach
 ❚ Anna Parona Pacreu
 ❚ Mar Labrador Rodríguez
 ❚ Magda Torrents Garriga
 ❚ Yolanda Delgado Alcántara
 ❚ Daniel Bardés Llorensí
 ❚ Núria Blanco Alaminos
 ❚ Complementum Consultoria
 ❚ Mireia Muñoz Miquel
 ❚ Maria Codina Cabré
 ❚ Maria Catasús i Lacruz
 ❚ Peter Kollner
 ❚ Rafael Fco. Pérez i Ángela P. Nova
 ❚ Eulalia Colomer i Solsona
 ❚ Xavier Lluveras i Socías
 ❚ Carme Renom i Ricard Presas
 ❚ Montserrat Solà i Riera
 ❚ Eulalia Batlle Agell
 ❚ Victor Montañés Borrás
 ❚ Beatriu Masià Masià
 ❚ Daniel Rodríguez Latorre
 ❚ Xesca Jiménez Sorroche
 ❚ Josepa Iborra i Salvador Subirana
 ❚ Maria Vidal García
 ❚ Alejandro Almendros Borrego
 ❚ Pere Miralles Salse
 ❚ Beatriz Cuadrillero Franco
 ❚ Teresa Permanyer Quintana
 ❚ Israel Saeta Pérez
 ❚ Jordi de Mier Vinué

Aragó [37]
 ❚ Cristina Francia Julian
 ❚ Carolina Marco Abril
 ❚ Ignacia González Martínez
 ❚ Julio Murillo Miranda
 ❚ Elisa P. Martínez Salazar
 ❚ Trinidad Cabeza Hijazo
 ❚ Silvia Santin Calvete
 ❚ Leire Mendialdua Castán
 ❚ Ana Lázaro Jordán

 ❚ Vanesa Mendieta Díaz
 ❚ Carlos Alonso Naya / Natividad 
Buil Franco

 ❚ José Ricardo Álvarez Domínguez
 ❚ Sergio Ayerra Díaz
 ❚ Carmen Salazar Rodríguez
 ❚ Col. Prof. Educadoras y Educado-
res Social

 ❚ Patricia García Maza
 ❚ Ana Esther Gil Dolz
 ❚ Alejandro Luaces Quesada

 ❚ Marta Esteban Tolón
 ❚ Pilar Gracia Rivera
 ❚ Teresa Martínez Ariño
 ❚ Federico Escobar Albertín
 ❚ Mª Gloria Yus Luño
 ❚ José Luis Pérez Marco
 ❚ Francisco Javier Flores Marco
 ❚ Sílvia Ortega Díaz
 ❚ María Teresa Mainar Hasta
 ❚ Adrian Juan Vázquez Cáceres
 ❚ Enrique Prats Montón

 ❚ Javier Sánchez Núñez
 ❚ Paula Nogués Pevidal
 ❚ Miguel Aso y M. Carmen Tena
 ❚ Stephanie Tirloy
 ❚ Mª Teresa Pascual Notivol
 ❚ Loli Bernard Blasco
 ❚ Mª José Urraca Cabrero
 ❚ Montserrat Aznar Bordonada

Andalusia [18]
 ❚ Daniel Montiel Chicharro
 ❚ Susana Delgado Ramírez
 ❚ Antonio Muñoz Bernaza i Luz 
Marina Rachid

 ❚ Borja Romero Montes
 ❚ Miguel Sanz Alcántara
 ❚ Luis Navarro Rivera
 ❚ Francisco José Cuberos Gallardo
 ❚ Daniel Griffith
 ❚ Mª de la Paz Flores Sánchez

 ❚ Maria Luisa López López
 ❚ Mª Teresa Barroso Sánchez
 ❚ Francisco Mayol Rodríguez
 ❚ Ricardo Sosa Castaño
 ❚ Guillermo Sánchez Gallardo
 ❚ Óscar Martín Martínez

 ❚ María José Palazón Casado
 ❚ María José Lera Rodríguez
 ❚ Braulio Luque Sancho

Galiza [6]
 ❚ Isabel García Álvarez
 ❚ Maximina Pereira Rodríguez
 ❚ Armando Broz Fidalgo
 ❚ Mª Luisa Rañó Naveira
 ❚ Rosa María Muñiz Castro
 ❚ Emilio Xose Insua López

País Valencià [4]
 ❚ Maria Luisa Giménez Julià
 ❚ Tirs Llorenç i Berenguer
 ❚ Francesc Xavier Miró i Belda
 ❚ Ana Peñalver Bermudo

Madrid [42]
 ❚ Francisco Javier Elvira Elvira
 ❚ Juan José del Valle Gasanz
 ❚ Mirian Fernández Ibáñez
 ❚ Carlos Villeta López
 ❚ María del Mar Frías Escribano
 ❚ Marcos Porqueras Moreno
 ❚ Daniel Luís Domínguez Espluga
 ❚ María A. Zapata Muñoz
 ❚ Luís Torres Rodríguez
 ❚ Alfredo Sánchez Alberca
 ❚ Begoña Quintanilla Sacristán
 ❚ Alejandro de Diego Pujadas
 ❚ Olga Millán Fernández
 ❚ María Cecilia Fernández

 ❚ Erika González Briz
 ❚ Tristán Mozos Pérez
 ❚ Fermín Navarro Medina
 ❚ Jorge Luis Escribano Ortega
 ❚ Matilde Montero Sánchez
 ❚ Marinete Alves Bayer
 ❚ María Jesús Llorente García
 ❚ Tánia Gálvez San José
 ❚ Beatriz Garde Lobo
 ❚ Miguel Ignacio Oleaga
 ❚ Rafael López Ramírez
 ❚ Fernando Campos del Pozo
 ❚ Covadonga Canteli Castro
 ❚ Amaia Pérez Orozco
 ❚ Mª Hontanares Arranz Peña
 ❚ José Luís Cercós Pita

 ❚ María Solé Wert
 ❚ Elena Villarreal Ramírez
 ❚ Óscar José Martín García
 ❚ Marta García/Fernando Guzman 
García

 ❚ Miguel Alba Ruiz-Morales
 ❚ Carmen Fernández Martín de 
la Torre

 ❚ Javier Pérez Orozco
 ❚ Diego David Delgado Agüera
 ❚ Miguel Oubiña Lodeiro
 ❚ Angel de la Guerra Martín
 ❚ Guadalupe Poto Margallo
 ❚ Andrés Enrique García González
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Associació Sociocultural IBN Batuta
Associació nascuda el 1994 im-
pulsada per ciutadans d’origen 
marroquí amb la finalitat de donar 
suport humà, social i cultural al 

col·lectiu magribí a Catalunya en el pas de persona nouvin-
guda a ciutadà. Amb més de 5.000 socis i sòcies, desenvolupa 
activitats d’acollida i orientació, inserció, alfabetització i me-
diació social, educativa i intercultural. Amb seu a Barcelona, 
té delegacions a Sant Boi de Llobregat, Castelldefels i Lleida.
www.ascib.net

Associació Canaan
Associació sense ànim de lucre nascuda el 1993 a Barcelona 
i amb seu a Banyoles, dedicada al suport a persones en situa-
ció de marginació social com a conseqüència de les drogode-
pendències. Orienta la seva tasca a la deshabituació i inserció 
social amb serveis d’acompanyament, tractaments i assessora-
ment. Integrada per 20 socis, atén una mitjana de 30 persones 
anualment.
www.centrecanaan.org

e-Spira Mirabilis Health SCCL
Cooperativa nova constitució impulsada per un 
metge, un biotecnòleg i un soci en tasques de 
gerència. Ubicada al projecte TecnoCampus de 
Mataró, treballa com a consultoria, assessoria i 
educació divulgativa en àmbits de nutrició i sa-

lut, investigació biomèdica i fitoteràpia adreçada al sector.
www.eshealth.eu

Fundació Ateneu Sant Roc
Entitat privada sense ànim de lucre, nascuda al final de la dècada 
dels 60 al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelonès Nord) per 
millorar les condicions de vida de veïns i veïnes. Primer centre 
social i després ateneu, des del 2005 opera com a fundació amb 
tres eixos de treball on han parti-
cipat vora 18.000 persones: treball 
amb infants per prevenir l’exclu-
sió, educació de persones adultes i 
dinamització intercultural. 
www.fundacioateneusantroc.org

Xiquets de Reus
Colla Castellera de Reus nascuda 
el 1981 amb l’objectiu d’apropar 
el fet casteller a la ciutat de Reus i 
de promoure els valors socials que 
s’hi associen, com ara l’esforç, la 
cooperació entre persones diverses 
i la confiança en els altres. Integra-
da per 600 persones sòcies, des de 
fa 7 anys ha iniciat un fort procés 
de recuperació, implicació social i 
arrelament a la ciutat.
www.xiquetsdereus.cat

Banc de recursos
Associació nascuda el 1996, esdevinguda fundació per al ter-
cer i quart món el 2001, que es dedica a la reutilització d’equi-
paments per reorientar-los a la cooperació amb persones des-
favorides al Sud i al Nord. Els sectors prioritaris de treball són 
la salut, l’agricultura i la formació. Integrada per un equip 
de 4 persones, disposa de 98 socis i és membre de la FCONGD 
(Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament) i la Tau-
la del Tercer Sector. Té seus a Barcelona, Lleida i Tarragona.
www.bancderecursos.org

Cos SCCL
Cos Cooperació i Salut SCCL és una coope-
rativa de recent constitució nascuda a Bar-
celona el febrer de 2011. Amb seu al barri 
de Gràcia i integrada per onze persones, fo-

menta un model de salut cooperativa, col·lectiva i integrativa 
prestat per professionals mèdics i terapèutics, amb diferents 
disciplines i en base als principis de l’autogestió de la salut 
i el coneixement. Membre de la XES (Xarxa d’Economia So-
lidària) i la FCTC (Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya).
www.cos.coop

El Forn
Casal Independentista de Girona impulsat l’any 1999 per l’or-
ganització juvenil Maulets amb la doble voluntat d’oferir mo-
dels d’oci no consumista i dinamitzar l’activitat sociopolítica i 
la cultura popular. Implicat en diverses lluites socials i locals i 
conformat per 60 joves, el casal ha esdevingut també un punt 
de trobada i interacció per al compromís social i cultural.
http://el-forn.blogspot.com

SOLC, música i tradició al Lluçanès
Associació cultural del Lluçanès nascuda el 1995. Des del 
1993, organitza el cicle Solc de música tradicional i cultura 
popular, itinerant a la històrica comarca del Lluçanès i que 
ha esdevingut referència arreu dels Països Catalans. Entre els 
objectius consta dinamitzar la cultura popular i bastir xarxes 
culturals estables. Està integrada per 90 persones sòcies i ha 
impulsat la publicació quinzenal comarcal La Rella.
http://solc.pangea.org

Catalunya
2n semestre 2011
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Recibaix EI
Projecte de lluita contra l’exclusió 
social nascut el 2000 per l’impuls 
de la històrica Coordinadora con-
tra la marginació de Cornellà (Baix 

Llobregat). El 2005 va esdevenir empresa d’inserció sociola-
boral a través de feines relacionades amb el medi ambient, 
el reciclatge i la recuperació 
de materials. Actualment hi 
treballen 18 persones. És 
membre de FEICAT (Federa-
ció d’Empreses d’Inserció de 
Catalunya).
www.recibaix.com

Sinergia medios 
audiovisuales, SCCL

Cooperativa de treball nascuda l’any 2008 a 
Barcelona sota l’assessorament d’AraCoop, 

integrada per tres socis professionals de la imatge i 25 col-
laboradors tècnics. Amb seu al barri de Gràcia, es dedica a la 
realització i producció de documentals audiovisuals amb sentit 
crític i social i temàtica vinculada amb la cultura de la pau, la 
igualtat, la transformació i la responsabilitat social.
www.sinergiaudiovisual.es

Planeta salud
Associació sense ànim de lucre nascu-
da el 2007. Promou la recerca i des-
envolupament (R+D) de noves eines de salut –tractaments, 
diagnòstics o microbicides– que afecten països en desenvo-
lupament. Vol trencar la bretxa 90/10: el 90% de la R+D en 
salut es destina al 10% de la població mundial. Implicada en 
la incidència política, la intercooperació i la divulgació, forma 
part del Comitè 1r de Desembre (plataforma unitària d’ONG 
compromeses contra la sida) i la RedVIH.
www.planetasalud.org

Jo DIC
Associació juvenil nascuda el 2007 a la trobada de dinamit-
zadors i dinamitzadores esportius del Pla Català de l’Esport a 
l’Escola. Fomenta el treball en equip, l’emprenedoria, les ha-
bilitats i la confecció d’estratègies en l’àmbit personal, laboral 
i estudiantil a través del foment del doble binomi esport/salut, 
esport/integració de l’activitat física. Amb tres treballadors, té 
seu a Barcelona.
www.jodic.cat

EI Gestió d’Activitats 
d’Integració sccl
Cooperativa de treball i serveis nascuda el 2002 dedicada a la 
lluita contra l’exclusió social a través d’itineraris d’inserció de 
persones vulnerabilitzades. Disposa de dues línies principals 
d’activitat: treballs d’hostaleria i neteja i estampació tèxtil. 
Integrada per quatre socis i amb 
23 persones treballant forma part 
de la Xarxa Gedi i de la a Xarxa 
d’Inserció Sociolaboral de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
www.gdai.coop 

Esport 6 SCCL
Cooperativa d’iniciativa social nascuda l’any 2007 i dedica-
da al disseny, planificació i gestió de projectes esportius ori-
entats a la millora del benestar de les persones i concebuts 
com a eina d’integració i educació. Insereix persones en risc 
d’exclusió social. Constituïda en el context de la Xarxa Gedi, 
recentment ha assumit la gestió del Castell de La Tossa, a la 
comarca de l’Anoia.
www.esport6.coop

AVV Poble Nou
Històrica associació de Veïns i Veïnes del barri del Poble Nou, 
constituïda l’any 1972 en el context del moviment veïnal anti-
franquista. Amb 4 treballadors i 70 persones voluntàries, pros-
segueix la tasca de vindicar una ciutat habitable que respon-
gui a les necessitats de les persones i que no oblidi els barris 
obrers i populars. Membre de la FAVB (Federació d’AAVV de 
Barcelona), està implicada actualment en diverses iniciatives, 
lluites i campanyes de sensibilització.
www.elpoblenou.cat

Claraboia audiovisual SCCL
Cooperativa de treball nascuda del 2010 
a les acaballes de la Televisió de Mataró 
i integrada per quatre socis. Es tracta 
d’una productora audiovisual que ha tri-
at especialitzar-se i orientar el treball del 
llenguatge audiovisual cap a l’economia 

solidària, el cooperativisme i els moviments socials. Va dur a 
terme l’enregistrament i la confecció del documental sobre la 
Trobada 2011 de Coop57. Membre de la FCTC, és coimpulsora 
del llibre RT 15M,  
coordinat per La 
Ciutat Invisible i el 
Setmanari Direc-
ta, tots dos socis de 
Coop57.
www.claraboia.coop

Andròmines eines assolides EI
Andròmines Eines Assolides és una empresa d’inserció creada 
el 2005 a Montcada i Reixac. Està impulsada per l’associa-

ció del mateix nom, nascuda el 1993 
per lluitar contra l’exclusió i la mar-
ginació social. Desenvolupa tasques 
d’inserció sociolaboral, alfabetització 

i sensibilització amb una activitat econòmica centrada en el 
sector del reciclatge de residus: roba, mobles i material infor-
màtic. Amb 17 treballadors, és membre de la XES i de FEICAT.
www.andromines.net
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Nosotras en el mundo
Associació per a la comunicació i el desenvolupament nascu-
da ara fa 6 anys d’un curs sobre agents d’igualtat que conflu-
ïen en el programa “Nosaltres al món” de ràdio Vallecas. Es 
tracta d’un grup multidisciplinar i intercultural de dones que 
treballen iniciatives d’investigació vinculades a la comunica-
ció i el gènere i la sensibilització i promoció de la igualtat, així 
com la prevenció de la violència masclista. Col·labora també 
en l’agenda feminista de l’Amèrica Llatina.
www.rednosotrasenelemundo.org

http://nosotrasenelmundoeuropa.blogspot.com

Fibrotel S. Coop. Mad.
Cooperativa de treball dedicada a la instal·lació i manteni-
ment de xarxes telefòniques, tant de coure com de fibra òpti-
ca. En la seva activitat econòmica fomenta la democràcia i a 
participació interna; la igualtat i la transparència; l’ocupació 
estable i de qualitat; i el respecte al medi ambient.

FEDEKAS
La Federació d’Associaci-
ons per al Desenvolupa-
ment Comunitari de Va-
llecas és una espai social 
que aplega nombroses 

iniciatives per al desenvolupament social de l’històric barri 
madrileny a través de projectes com Tele K o l’Escola Audiovi-
sual de Vallecas. Nascuda el 1992 sota l’impuls d’activitats dels 
moviments ciutadans, ha esdevingut una agència de desenvo-
lupament local sense ànim de lucre que abasta la formació, el 
cooperativisme d’habitatges, l’economia social, la creació de 
xarxes o la comunicació popular. Per la seva tasca, ha estat 
inclosa en el Catàleg Estatal de Bones Pràctiques Urbanes per 
a la Conferència Habitat II de l’ONU.
www.vallecas.org

Tiritanas Soc. Coop. Esp.
Tiritanas significa “persones 
inquietes” en castúo, llengua 
del nord de Càceres. La coo-
perativa ha impulsat un espai 
per compartir, realitzar i par-

ticipar d’activitats lúdiques i culturals, per als més petits però 
també per als grans. Al mateix temps és espai de trobada i 
espai de promoció de la lectura on es poden degustar produc-
tes ecològics.

SODePAZ
Solidaridad para el Desarrollo y 
la Paz (SODePAZ) és una ONG, 
independent i laica, nascuda el 

1987 amb la voluntat de participar en els processos de canvi 
i transformació social cap a una societat més justa i igualità-
ria. A través de la cooperació al desenvolupament, potencia 
la mobilització política i l’empoderament popular a través de 
projectes de sobirania alimentària, energies renovables, salut 
pública o aigua, cooperant al Sud i conscienciant al Nord.
www.sodepaz.org

Asociación de Malabaristas 
de Madrid (CARAMPA)
Associació que dina-
mitza l’Escola de Circ 
Carampa, nascuda ara 
fa 15 anys i que ha es-
devingut un punt de 
trobada, intercanvi i 
convivència de perso-
nes implicades en les arts circenses, en projectes comuns i en 
activitats socials. Premi Nacional de Circ 2011, més de 10.000 
persones passen cada any per aquest centre que disposa d’una 
carpa de 800 metres quadrats, amb els millors mitjans peda-
gògics i un entorn privilegiat com és la Casa de Campo ma-
drilenya.
www.carampa.com

Madrid

NOVES ENTITATS SÒCIES
2n semestre 2011
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L’Asociación de Persoas con Discapacidade de Pontevedra és una 
entitat d’àmbit comarcal que treballa per a la plena inclusió de les 
persones amb discapacitats a través de la defensa dels drets, la pro-
moció de l’associacionisme i la prestació de serveis. Es tracta d’una 
organització no governamental, sense ànim de lucre, independent, 
aconfessional i apartidista. Amb orígens 
a la dècada dels 80, va constituir-se com 
Amizade, fusionant diverses experiènci-
es anteriors, el 2007.
www.asociacionamizade.org

Xogaventura, S. Coop. Galega
Cooperativa de treball constituïda l’any 
2002 a la localitat d’O Carballiño (Ouren-
se). Integrada per tres sòcies treballadores, 

fonamenta la seva activitat sobre diversos àmbits de treball: 
lleure, serveis turístics, gestió integral de projectes, serveis 
d’animació i organització d’esdeveniments. 
www.xogaventura.com

Ribeira do Navia, S. Coop. Galega
Cooperativa de treball constituïda el 2011 i impulsada per tres sò-
cies treballadores. Amb seu i arrel a Negueira de Muñíz (Lugo), la 
cooperativa produeix, elabora i comercialitza sucs i melmelades 
amb criteris agroecològics; presta serveis forestals de neteja i cura 
dels boscos; i construeix i rehabilita estructures tradicionals com 
els sequeiros i els apiarios característics de les àrees muntanyen-
ques de Galiza, com ara Os Ancares i O Caurel.
www.ugacota.org/verempresa.php?empid=141

27113 Comuna, S. Coop. Galega
Cooperativa de treball nascuda el 2011, també a Negueira de 
Muñíz (Lugo) i integrada per tres persones sòcies. Desenvolupa 
tres eixos fonamentals: autoocupació a través del foment de l’eco-
nomia solidària, la integració social i la lluita contra la pobresa 
i recuperació i repoblament de nuclis rurals a través de la silvi-
cultura i l’agricultura sostenible; de la 
defensa del medi rural i del consum i 
el turisme responsable. Gestiona una 
botiga agroecològica i de productes 
locals i espais hotelers. El mateix 2011 
va rebre el guardó “Mellor Proxecto Co-
operativo” atorgat pel Consello Galego 
de Cooperativas. 
www.ugacota.org/verempresa.php?empid=123

Trespés, S. Coop. Galega 
Cooperativa de treball constituïda el 2011 per 
tres sòcies treballadores de la localitat de Re-

dondela i implicada en la dinamització social, el medi ambient i la 
cultura. Amb un plantejament multidisciplinar, presta serveis d’as-
sessorament o consultoria, d’investigació aplicada, de formació, de 
promoció d’eines TIC i de dinamització territorial. 
http://trespescoop.wordpress.com + www.facebook.com/trespescoop

Taraceas-asat
Xarxa de persones que treballen col·lectivament 
per posar en marxa projectes relacionats amb 
la sostenibilitat social i ambiental. Des de 2006, 
aquesta associació desenvolupa accions formati-

ves, investigacions participatives, bancs de temps, mapatges 
col·laboratius y teatre de l’oprimit.
http://www.redasat.info

Cambalache
Associació constituïda el 2002 a Ovieú per persones provinents 
del moviment estudiantil universitari que van obrir un local 
social que opera com punt de trobada i llibreria i des d’on 
treballen la consciència crítica anticapitalista en diferents 
àmbits: comunicació (editorial pròpia), 
agroecologia, feminisme, immigració o sa-
lut. Integrada per 120 persones sòcies, ofe-
reix una consolidada programació estable 
d’activitats socioculturals. Està impulsant 
un grup promotor de Coop57 a Astúries.
www.localcambalache.org

Comitè Ciutadà 
Antisida de València
Associació constituïda el 1989 com a primera 
associació de persones seropositives i dels seus 
familiars al País Valencià. Esdevinguda ONG 
i declarada d’utilitat pública, combina la de-
fensa dels drets de les persones afectades amb 
l’atenció a les seves necessitats bàsiques i de-
mandes biomèdiques. Disposa de centre de dia, 
centre d’orientació, empresa d’inserció i pisos 
d’acollida, entre d’altres. Hi treballen 31 per-
sones i forma part de les xarxes valencianes i 
estatals de lluita contra el VIH/sida.
www.comiteantisidavalencia.org

Asociación Socioeducativa 
Gusantina 

Associació socioeducativa 
amb seu a Saragossa que di-
namitza el lleure, amb espe-
cial dedicació a la infància, a 
través de la gestió de centres 

de temps lliure i la dinamització social de l’educació al carrer 
al barri de la Madalena de la capital aragonesa. Disposa d’es-
pais de ludoteca, biblioteca i també d’espais per a adolescents
http://gusantina.blogspot.com.es

Galiza Andalusia

País Valencià

Aragó

Astúries

NOVES ENTITATS SÒCIES
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BATABAT SCCL   90.000 € a 6 mesos 

CAT642 Cooperativa de treball 
en el camp audiovisual, integrada 
en el grup Cultura03. Ha produït sèries com “Passatgers” i 
“(S)avis”. L’operació finança la producció de la segona tempora-
da del programa divulgatiu arqueològic “Sota Terra” per a TV3.

NOU VERD SCCL   89.900 € a 84 mesos 

CAT643 Cooperativa d’iniciativa 
social de Vilafranca del Penedès, nas-
cuda el 1994 i esdevinguda Centre Es-
pecial de Treball per a persones amb 
discapacitats mentals. Gestiona ser-

veis municipals de neteja i manteniment de zones. El préstec 
finança la inversió per adquirir diversos vehicles i equips de 
treball, així com les obres d’adequació de les instal·lacions. La 
operació compta amb l’aval d’Oinarri SGR.

L’OLIVERA SCCL   120.000 € a 12 mesos 

CAT646 Cooperativa de treball de Vallbo-
na de les Monges dedicada a la producció de 
vins i olis ecològics i de qualitat i a la inserció 
sociolaboral de persones amb discapacitats. 
Es finança la renovació de la zona antiga 
d’elaboració i fermentació del celler i la reconversió de l’en-
trada per adequar-la a la recepció de visites i grups, coincidint 
amb la creació de l’Associació Ruta del Vi de Lleida.

COM COM SCCL  10.000 € a 15 mesos   

CAT647 Cooperativa dedicada als serveis inte-
grals de comunicació (disseny gràfic, multimèdia, 
vídeo), nascuda el 1998 a partir dels esforços d’un 
grup de periodistes per oferir serveis de publicació 

de revistes a associacions i entitats que, normalment, no tenen 
accés als grans mitjans de comunicació. A partir d’aquest nucli 
inicial, la cooperativa ha anat sumant altres professionals, que 
han permès oferir altres possibilitats comunicatives. L’operació 
finança la necessitat de circulant de la cooperativa.

XARXA DE CUSTÒDIA  
DEL TERRITORI   60.000 € a 4 mesos 

CAT649 Organització sense ànim de lucre constituïda per 
entitats, institucions i persones que impulsen la custòdia am-
biental del territori al nostre país a través de la implicació so-
cial activa i directa. L’operació finança el projecte pilot d’im-
plantació de models innovadors d’acord de custòdia d’elevada 
seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social.

MOLTACTE SCCL    90.000 € a 72 mesos  

CAT625 Cooperativa de 
segon grau d’inserció social, 
constituïda el 2006 per les 
cooperatives Teixidors SCCL, 
Taller Àuria SCCL i dues 
persones físiques. Impulsa 
botigues de roba ‘outlet mul-
timarca’, creades com a cen-
tres especials de treball per a crear llocs de treball inseridors, 
dignes i estables. El préstec finança les obres d’adequació i 
obertura d’una nova botiga d’outlet tèxtil a Sant Boi de Llo-
bregat. L’operació compta amb l’aval d’Oinarri SGR.

L’INTERRUPTOR SCCL   110.000 € a 6 mesos  

CAT627 Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet 
(Vallès Occidental), implicada en la intervenció socioeducati-

va. Treballa en àmbits de joven-
tut, gent gran i famílies i infants 
en àmbits d’exclusió. L’operació 
finança els Casals d’Estiu adjudi-
cats a l’entitat per l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès.

DATUM SCCL   25.000 € a 12 mesos  

CAT629 Cooperativa de treball constituïda 
fa 12 anys i formada per tres socis que ofereix 
serveis informàtics i administració de sistemes, 
instal·lació i manteniment de xarxes i equipa-
ments. Especialitzada en entitats de l’economia social i coo-
peratives de treball, l’operació finança necessitats puntuals de 
circulant de la cooperativa.

FESTES MAJORS ALTERNATIVES  
DE VALLCARCA  36.000 € a 54 mesos 

CAT630 Associació 
nascuda l’any 2002, in-
tegrada per diversos col-
lectius per dinamitzar les 
festes majors alternatives 
de Vallcarca. L’operació 
finança el cost del traspàs 
d’una bodega històrica 
ubicada a l’Avinguda de 
Vallcarca que estava condemnada a la desaparició. Des d’allà 
dinamitza ara sessions culturals i un punt de trobada social.

OOZEBAP   6.000 € a 36 mesos 

CAT640 Associació cultural constitu-
ïda l’any 2005 dedicada a la publicació 
de llibres, principalment relacionats 
amb l’Àfrica i l’Àsia des d’una òptica 
alternativa, crítica i social. El préstec 

finança la consolidació del projecte editorial alternatiu mit-
jançant l’edició de nous  llibres i la consolidació dels canals 
de distribució.

Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
2n SEMESTRE 2011

Catalunya
TOTAL

1.128.598,62 € 

préstecs
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FUNDACIÓ CIEMEN   48.698,62 € a 72 mesos

CAT651 Fundació pels Drets Col-
lectius dels Pobles de l’històric Ciemen 
(Centre Internacional Escarré per a les 

Minories Ètniques i les Nacions), nascut el 1974 i que promou 
el coneixement i reconeixement dels drets dels pobles, partici-
pa amplament del moviment altermundista i fomenta diverses 
línies de recerca. El préstec amplia una operació anterior amb 
la finalitat de finançar les obres de remodelació de la seva seu 
social polivalent al carrer de Rocafort 242 bis de Barcelona.

XIQUETS DE REUS  100.000 € a 84 mesos 

CAT653 Colla Castellera de Reus nascuda 
el 1981 amb l’objectiu d’apropar el fet casteller 
a la ciutat de Reus i els valors socials que s’hi 
associen com ara l’esforç, la cooperació entre 
persones diverses i la confiança en els altres. El 
préstec finança complementàriament les obres 
de rehabilitació de la seu social de l’entitat al 
carrer de Rosic 8 de Reus, que han estat objecte d’una emissió de 
títols participatius de 150.000 euros, gestionada també per Coop57.

DEBARRIS SCCL   50.000 € a 36 mesos 

CAT663 Societat limitada convertida en 
cooperativa de treball el 1995 i amb seu i arrels a la Vila de 
Gràcia de Barcelona. Amb esperit crític i polític, es dedica a 
l’edició, disseny i comercialització de publicacions. L’operació 
finança les necessitats de circulant i l’adopció de  mesures 
estratègiques per consolidar la cooperativa.

AGRUPA’T   35.000 € a 15 mesos 

CAT665 Associació nascuda a Lleida l’any 2003 d’un grup de 
professionals de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a la 
drogodependència. El projecte finança un nou Espai d’Acollida 
per a reforçar integralment la salut de les persones ateses. El pro-
jecte té el suport del Departament de Salut de la Generalitat.

e-SPIRA MIRABILIS  
HEALTH SCCL   18.000 € a 60 mesos 

CAT670 Cooperativa nova constitució in-
tegrada per tres socis, ubicada al TecnoCam-
pus de Mataró i dedicada a la consultoria, as-
sessoria i educació divulgativa en àmbits de 
nutrició i salut, investigació biomèdica i fitoteràpia. El préstec 
finança la inversió en equipaments informàtics, i la posada en 
marxa de la pàgina web i de l’activitat.

ANDROMINES EINES  
ASSOLIDES SCCL  30.000 € a 7 mesos 

CAT676 Empresa d’inser-
ció creada el 2005 a Montca-
da i Reixac. Està impulsada 
per l’associació del mateix 
nom, nascuda el 1993 per 
lluitar contra l’exclusió i 
marginació social. El préstec 
finança el contracte de la ges-
tió de la deixalleria munici-
pal de Montcada i Reixac.

Associació  
iniciatives solidàries   35.000 € a 36 mesos 

CAT682 Associació nascu-
da als anys 80, professionalit-
zada l’any 1995, que promou 
l’acolliment i la inserció de 
tots els col·lectius en risc 
d’exclusió. Actua fonamentalment en l’àmbit d’habitatge i 
treball i disposa de centres a Castelldefels (Baix Llobregat) i 
Barberà (Vallès Occidental). El préstec finança les obres de 
reforma i adequació d’un nou local social ubicat al carrer Ra-
mon Llull de Sant Boi de Llobregat.

CALESUR                      30.000 € a 60 mesos

AND23 Centre d’Assessorament Legal i Estudis Eco-
nòmics, integrat per especialistes en ciències socials i 
jurídiques i que promou l’economia social i el coope-
rativisme a Andalusia. L’operació finança la compra 
d’un equip per a la fabricació d’oli amb la finalitat 
d’organitzar de forma directa pagesos, productors i 
consumidors al marge dels canals de distribució con-
vencionals.

ECOUNIÓN              15.000 € a 11 mesos 

AND24 Associ-
ació de Professors 
per al Medi Ambient 
és una entitat mediambiental sense ànim de lucre 
que agrupa professionals de diverses disciplines 
units per una consciència comuna al servei del 
desenvolupament sostenible. Fundada l’any 2005, 
impulsa la promoció social i el foment de valors 
ambientals en tots els àmbits. El préstec finança la 
trobada “Global Ecoforum 2011”, subvencionat per 
la Fundació Biodiversidad.

Cambalache, Grupo de Educación 
Popular             10.000 € a 19 mesos 

pr1AST Associació constituïda el 2002 a Ovieú 
per persones provinents del moviment estudiantil 
universitari i el teixit popular que van obrir un lo-
cal social que opera com punt de trobada, llibreria 
i espai de treball social. Es finança l’edició de tres 
llibres:  Recetas de cocina. Perspectiva agroeco-
lógica y de consumo, un nou títol de la publicació 
feminista La Madeja i la segona part del llibre Qui-
en invade a quién.

FREEPRESS S. COOP. MAD.  5.000 € a 12 mesos   

MAD28 Cooperativa de treball 
que presta serveis professionals de 
disseny gràfic, programació web 

i comunicació social, nascuts sota el llindar del 
projecte de comunicació alternativa del quinzenari 
Diagonal. L’operació finança la posada en marxa 
d’una plataforma tecnològica per a la formació on-
line a través de cursos.

FIBROPTEL S. COOP. MAD.  45.000 € a 36 mesos

MAD30 Cooperativa de treball dedicada a la 
instal·lació i manteniment de xarxes telefòniques, 
tant de coure com de fibra òptica. Es finança la in-
versió en maquinària i material per a la instal·lació 
de xarxes de fibra òptica.

KATAL + I + D + I   70.000 € a 84 mesos 

MAD32 Cooperativa de treball impli-
cada en la transformació social mitjan-
çant el disseny de programes d’investi-
gació. Amb caràcter innovador i amb ex-
periència en la formació, fomenta eines i sistemes 
d’utilitat per a l’entorn laboral i la vida quotidiana. 
L’operació finança l’adquisició del centre de forma-
ció “Acadèmia Zener”.

Madrid

Andalusia Astúries

préstecs
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Avançaments de    1.742.979,70 €
subvencions, convenis i factures
 ❚ CAT623 Associació circ Rogelio Rivel 35.000 L’operació dota de liquiditat a la tresoreria pels endarreriments registrats al CONCA 
  (Departament de Cultura) i l’INAEM del Ministeri de Cultura.

 ❚ CAT621 REDS 8.000 Xarxa distribució aigua Usulután - El Salvador Mancomunitat Àrea Metropolitana BCN
 ❚ CAT622 Teixidors de xarxes 4.000 Promoció cultura de l’aigua Tinjacá, Colòmbia Diputació de Girona
 ❚ CAT624 Desenvolupament Comunitari 30.000 Itineraris d’inserció col·lectius vulnerables SOC | Generalitat
 ❚ CAT626 La Copa SCCL 19.000 Assessorament Energètic a col·lectius  Institut Català d’Energia | Generalitat
 ❚ CAT628 Futur Just EI 30.000 Contractació tècnics acompanyament inserció DG Igualtat Oportunitats | Generalitat
 ❚ CAT633 CAF Comunitats Autofinançades 30.000 Conveni intervenció i inclusió social  SG Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT634 DÉMODÉ Produccions SCCL 15.000 Suport cooperatives nova creació   DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT635 Ibn Batuta 70.000 Formació, capacitació i suport joves migrants Aj. Madrid, Diputació de Barcelona et altri
 ❚ CAT636 Gestió Integral SCCL 27.500 Promoció i foment del cooperativisme DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT637 Tamaia SCCL 36.000 Atenció dones maltractades i filles i fills Polítiques familiars | Generalitat
 ❚ CAT638 Plataforma per la llengua 100.000 Conveni per la promoció i defensa llengua Generalitat
 ❚ CAT639 Centre assistencial Canaan  16.000 Prevenció i assistència VIH/SIDA   DG Salut Pública | Generalitat
 ❚ CAT641 Compartir Dóna Gustet 3.500 Documental sobre la paella comunitària CONCA | Generalitat
 ❚ CAT644 NOVA -Innovació Social 70.000 Procés Consens Barcelona - interculturalitat Ajuntament Barcelona i ACCD
 ❚ CAT645 Col·lectiu Maloka Colòmbia 30.000 Memòria víctimes terrorisme d’Estat  Cooperació | Diputació de Barcelona
 ❚ CAT648 ETCS SCCL 11.000 Promoció i foment del cooperativisme DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT650 SOLC, música tradició Lluçanès 14.000 Programa cultura popular “Tallers per a la festa” Departament Cultura | Generalitat
 ❚ CAT652 SINERGIA SCCL 12.000 Suport consolidació cooperatives   DG Economia Cooperativa | Generalitat
 ❚ CAT654 Dones Francesca Bonnemaison 18.000 Conveni de col·laboració àmbit dones  Diputació de Barcelona
 ❚ CAT655 CASAL DELS INFANTS 80.000 Finançament Centre Obert Infància   DGAIA | Generalitat
 ❚ CAT657 FORMATEC 50.000 Cursos Formació Ocupacional   SOC | Generalitat
 ❚ CAT658 CAF, comunitats autofinançades 18.759 Suport a l’activitat de l’entitat   Fundació ICO
 ❚ CAT659 GENERA 20.700 Projectes contra les violències i migracions Departament Benestar | Generalitat
 ❚ CAT660 RAI 25.000 Projecte d’intervenció amb joves uruguaians DG Joventut | Generalitat
 ❚ CAT661 ADEC- etiquetatge en català 25.000 Normalització lingüística àmbit consum Departament Cultura | Generalitat
 ❚ CAT664 ASS. Iniciatives Solidàries 19.000 Diversos programes inserció   Departament Benestar | Generalitat
 ❚ CAT665 AGRUPA’T 35.000 Espai d’Acollida, reforç integral salut  Departament Salut | Generalitat
 ❚ CAT666 PROHABITATGE 50.000 Projecte “No estàs sola”   SG Família | Generalitat
 ❚ CAT667 RECIBAIX EI 27.000 Recollida selectiva tèxtil i inserció laboral Agència de Residus de Catalunya
 ❚ CAT668 PLANETA SALUD 11.000 Educació i investigació microbicides VIH International Partnership Microbicides
 ❚ CAT669 SODEPAU 25.000 Millora condicions salut Cisjordània-Palestina Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT671 EICA CASC ANTIC 15.000 Manteniment del servei Ta-Axira   DGAIA | Generalitat
 ❚ CAT672 AAVV POBLENOU 10.000 Actuacions comunitàries i foment voluntariat Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT673 APINDEP RONÇANA SCCL 60.000 Conveni col·laboració persones discapacitades Acció Ciutadana | Generalitat
 ❚ CAT674 CONFAVC 22.850 Immigració, habitatge i medi ambient Generalitat, Aj. Cornellà i SOC
 ❚ CAT675 L’ARADA SCCL 22.000 Assessorament cooperativisme i participació DG Economia Cooperativa

     i DG Acció Cívica | Generalitat
 ❚ CAT677 EICA CASC ANTIC 8.000 Projecte d’acollida de persones adultes DG Immigració | Generalitat
 ❚ CAT678 EL SAFAREIG 30.000 Conveni de col·laboració   Acció Social | Generalitat
 ❚ CAT679 REDS 7.500 Pla d’Ocupació   SOC | Generalitat
 ❚ CAT681 RAI 25.000 Pla d’Ocupació   SOC | Generalitat
 ❚ CAT683 LA COPA SCCL 20.000 Programes mediambientals   Generalitat de Catalunya

 ❚ ARA49 Confederació AAVV Aragó 16.200 Dinamització participació veïnal   Presidència | Govern d’Aragó
 ❚ ARA50 ASAPA 24.000 Suport persones preses i risc exclusió  Serveis Socials | Govern d’Aragó
 ❚ ARA51 REAS 7.200 Promoció mercat social aragonès   Presidència | Govern d’Aragó
 ❚ ARA52 Comissio Ciutadana Antisida 60.000 Prevenció VIH/SIDA   Departament Salut | Govern d’Aragó
 ❚ ARA53 AMEDIAR 64.000 Mediació intercultural alumnes migrants Departament Educació | Govern d’Aragó
 ❚ ARA 54 FUNDACION EL TRANVIA 80.000 Consolidació Centre Municipal Tramalena Ajuntament de Saragossa

 ❚ MAD29 QUISQUELLA 3.270,70 Desenvolupament integral dones migrants Ajuntament de Madrid - Tetuán
 ❚ MAD31 FEDEKAS - Vallecas 40.000 Accions de formació laboral   Conselleria d’Educació | Comunitat de Madrid
 ❚ MAD33 NOSOTRAS EN EL MUNDO 29.700 Igualtat i violència de gènere   DG Igualtat | Ajuntament de Madrid

 ❚ AND21 COADE SCA 20.000 Centre Especial Treball i persones discapacitades Consejeria de Empleo | Junta Andalucía
 ❚ AND22 IDEAS 42.600 Educació en consum responsable i comerç just et altri Aj. Madrid i Cooperació Aj. Còrdova

 ❚ GAL13 Tagen Ata lingua e Comunicacion 16.000 Continguts digitals plataforma on-line eFront Presidència | Xunta
 ❚ GAL14 Cidadania S. Coop. Galega 11.000 Continguts cooperatius per a 1r de Primària Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL15 Cidadania S. Coop. Galega 17.000 Edició manuals cooperatius   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL16 Xogaventura S. Coop. Galega  20.000 Migracions - “Reencontros na Terra”   SG de Emigración | Xunta
 ❚ GAL17 Trespes S. Coop. Galega 32.200 Suport creació noves cooperatives   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL18 UCETAG - Unió de Cooperatives 20.000 Difusió i impuls cooperativisme   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL19 Ribeira do Navia, S. Coop. Galega 20.000 Suport creació noves cooperatives   Conselleria da Traballo | Xunta
 ❚ GAL20 Ardora Formación e Servizos 34.000 Programa “Cooperativismo e Gastronomia” Conselleria da Traballo | Xunta

préstecs
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la indignació
Girona, Gràcia, Ripollet, El Carmel et altri

Els ressons de les acampa-
des que van omplir places i 
carrers el 15M va perdurar 
durant tot l’estiu. A les més 
de 40 xerrades realitzades 
arran de la indignació col-
lectiva, cal sumar les que 
es van desenvolupar fins 
ben entrat l’estiu arreu 
del territori. Entre d’altres 
a Girona, Ripollet, la Vila 
de Gràcia, El Masnou o El 
Carmel, on l’Assemblea 

d’Indignats va organitzar un taller amb 
David Fernàndez sobre banca ètica al Centre Cí-
vic Boca Nord, el 27 de juliol, on van participar 
més de cinquanta persones. 

La banca ètica 
a Catalunya
11 de setembre, Barcelona

En el marc de la X Mostra d’Entitats dels 
Països Catalans celebrada al Passeig Lluís 
Companys amb motiu de la Diada, Raimon 
Gassiot per Coop57 i Xavi Teis, per FETS, 

van presentar els estris dels que ja disposa 
el sistema català de finances ètiques. Teis ha 
publicat recentment amb Icària Editorial el 
recomanable Com canviar el món amb el 
teu diner (2011) on s’exposen amb claredat 
les alternatives existents a la banca convenci-
onal i, entre elles, Coop57.

Finances per 
a la innovació 
emprenedora
7 de novembre, Barcelona

Ramon Pascual 
–coordinador 
de Coop57– va 
participar a la 
I Jornada In-
ternacional pel 
Finançament 
de la Innovació 

Social i l’Emprenedoria Social organitzada 
al Departament d’Economia i Coneixement, 
amb suport de la Unió Europea, per reforçar 
un nou espai econòmic: l’anomenada em-
prenedoria social. Pascual va intervenir en 
la taula rodona sobre experiències reeixides 
“Fem créixer les empreses socials”, al costat 
de les cooperatives L’Olivera i Teixidors, amb-
dues sòcies de Coop57.

Crisi, finances 
i alternatives
16 de novembre, Aliança Francesa de 
Sabadell

En el cicle organitzat a la tardor per l’Alian-
ça Francesa de Sabadell, el grup promotor 
de Fiare a Sabadell i la Fundació Nous Ho-
ritzons, Coop57 va ser convidat a participar 
d’un seminari continuat sobre crisi econòmi-
ca, finances alternatives i models alternatius 
d’economia. La darrera sessió del cicle, el 16 
de novembre va versar sobre banca ètica i va 
comptar amb la presència de Ramon Pascu-
al, que va estar acompanyat per membres 
d’Oikokredit i l’ASCA. El mateix dia, Raimon 
Gassiot participava en una xerrada sobre fi-
nances ètiques a l’Associació de Veïns i Veïnes 
Clot-Camp de l’Arpa.

L’ètica 
com a recurs
17 de novembre, Barcelona

Roda de Recursos en-
cetada per l’Agenda 21 
de l’Ajuntament de Bar-
celona per oferir eines 
pràctiques als signats del 
Compromís Ciutadà per 
la Sostenibilitat i en relació al desenvolupa-
ment d’un dels centres d’interès expressat a 
la 2a Convenció de Signants: l’anàlisi de fór-
mules alternatives al model socioeconòmic 
actual. La sessió, coordinada des de FETS, es 
va dedicar íntegrament a les finances ètiques, 
prenent part Oikokredit Catalunya, Coop57, 
Triodos Bank i el projecte FIARE. Per Coop57 
va intervenir Ramon Pascual.

II Fòrum 
de l’Economia 
Social a 
Badalona
12 i 15 de desembre, Badalona Centre 
Internacional de Negocis

II Fòrum per a l’emprenedoria social al ser-
vei de les persones organitzat per l’IMPO i 
l’Ajuntament de Badalona per 
impulsar el debat i la refle-
xió per potenciar el sector de 
l’economia social a Badalona, 
cercant un model que combini 
la rendibilitat econòmica amb 
la cohesió social i territorial. 
En la sessió “Finançament al 
servei de l’Economia Social” hi 
van participar la Fundació Seira, 
Triodos Bank i Ramon Pascual 
per Coop57.

ACCIONS

Endossament de factures  111.900 €
 ❚ CAT620 ROBAVAFES SCCL 15.900 Factures emeses a I’IMAC de l’Ajuntament de Mataró et altri per la prestació de serveis
 ❚ CAT631 PROHABITATGE 28.000 Factures emeses a l’Ajuntament de Cerdanyola per la prestació de serveis
 ❚ CAT632 DIMAS, EI 45.000 Factures emeses a l’Ajuntament de Manresa per la prestació de serveis
 ❚ CAT656 EL SAFAREIG 9.000 Factures emeses a l’Ajuntament de Cerdanyola per la prestació de serveis

  en programes violència de gènere.
 ❚ CAT680 TERREGADA.NET SCCL 14.000 Factura emesa a l’Ajuntament de Palamós pel pla de participació en l’ordenança municipal de residus.

Intercooperació    27.500 €
 ❚ CAT619 XES > ECOS SCCL 3.000 € Catàleg de la Xarxa d’Economia Solidària
 ❚ CAT662 XES > ETCS SCCL  6.500 € Pla de Participació de la XES.
 ❚ MAD27 Traficantes de sueños > DABNE SCCL 18.000 € Plataforma digital oberta en xarxa i software lliure.

II FÒRUM DE L’ECONOMIA SOCIAL
“Empreneduria social al servei de les persones”

Badalona Centre Internacional de Negocis 

Polígon Les Guixeres - c/ Marcus Porcius, 1

BADALONA

COM ARRIBAR
A BADALONAOrganitza:

Amb el suport de:

Gestió tècnica:

accions
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Estalviant pel 
canvi social
16 de desembre, Sallent

Xerrada organitzada per l’Ateneu 
Popular Rocaus de Sallent –soci 
de Coop57– per explicar als seus 
socis i sòcies el funcionament de 
les finances ètiques i implicar-los, 
a través de l’estalvi, en la tasca de 
transformació social que desenvo-
lupa la cooperativa. Sota el títol 

“Coop57: un exemple de banca ètica”, 
David Fernàndez va exposar els principis 
generals i la pràctica concreta d’estalviar i 
invertir a través de Coop57.

Les veus del 
Seminari Taifa
Quaderns per al diàleg i la consciència crítica

“És l’economia, estúpids!” és una frase popu-
laritzada per Bill Clinton el 1992 que remet, 
però, a les dificultats deliberades per no aca-

bar de comprendre 
les dinàmiques de 
l’economia. Des del 
2005, afortunada-
ment, el seminari 

d’economia crítica Taifa difon uns elaborats 
informes per apropar-nos, de forma crítica, 
senzilla i entenedora, als motius i les cau-
ses de l’actual crisi. Materials pedagògics 
que, amb els tres darrers informes Apunts 
teòrics per entendre la crisi, La crisi a 

l’Estat espanyol: el 
rescat dels podero-
sos i L’estratègia del 
capital, aprofundei-
xen en el frau eco-
nòmic reiterat que 
es produeix des que 
va arrencar la crisi 
ara fa cinc anys.

Nadal per 
reflexionar i 
comprometre’s
21 de desembre, Salesians de Sarrià

Cicle de xerrades de final de trimestre als 
Salesians de Sarrià orientades a promoure 
la sensibilització social sobre la necessitat 
de justícia i solidaritat en la nostra societat 
i arreu del món. Davant dos-cents alumnes, 
David Fernàndez, de Coop57, va exposar els 
mecanismes que han dut a l’actual escena-
ri de crisi, va raonar propostes globals que 
operin com a solucions justes i 
duradores i va 
explicar la filo-
sofia i pràctica 
de Coop57 als 
alumnes de pri-
mer cicle de FP.

Rippes-Europa 
es constitueix 
a Barcelona
7 de setembre, Casa del Mar 

La Casa del Mar de 
Barcelona va acollir 
entre el 8 i el 10 se-
tembre el Congrés 
Fundacional de la 
Xarxa Europea de 
Promoció de l’Eco-
nomia Social i Soli-
dària RIPPES Euro-
pa. La xarxa implica 
més de 5.000 entitats d’arrel alternativa i soli-
dària i implica 100.000 persones arreu del vell 
continent. Amb la Xarxa d’Economia Solidària 
operant com amfitrió i amb més de 150 dele-
gats d’arreu d’Europa, el Congrés va cloure de-
fensant un nou model econòmic postcapitalista 
front la caducitat del model actual i recordant 
que, venint de lluny, ja s’ha recorregut un llarg 
camí de lluites i experiències que han marcat 
la història social i política europea”. Coop57, 
membre actiu de la XES, va participar en totes 
les sessions.

De BTV a RAC1
Creix l’interés periodístic per les finan-
ces ètiques

“La crisi financera dóna ales a la banca ètica” 
(diari Ara) “L’interés per les finances ètiques es 
dispara gràcies al moviment del 15M” (BTV), 

“La banca ètica a Catalunya guanya inversors 
el darrer any” (La Vanguardia), “La banca èti-
ca a Catalunya espera tancar l’any amb rècord 
d’usuaris” (El Punt/Avui) o “La Coop57 clou 
deu mesos debat sobre el seu futur amb una 
trobada oberta al públic” (BTV), són alguns 
dels titulars que visibilització. “La banca èti-
ca menja cada cop més terreny a les entitats 
financeres convencionals: han crescut un 30% 
en el darrer any”. En l’àmbit de la premsa 
alternativa, i en el context específic de la Tro-
bada 2011, cal apuntar que el setmanari dels 
moviments socials Directa va editar i encartar 
l’especial Coop57-Punt de Trobada la tercera 
setmana d’octubre.

Coop57 
estrena seu
A l’edifici cooperatiu del carrer Premià 
del barri de Sants

El març passat es va consumar el trasllat de 
la seu central de Coop57 al barri de Sants, als 
baixos de l’històric edifici cooperatiu –catalo-
gat com a patrimoni històric– del carrer de 
Premià del barri de Sants, seu de la FCCUC i 
la FCTC. Memòria d’un futur anterior, l’edi-
fici havia acollit abans de la dictadura fran-
quista les històriques cooperatives L’Empar 
de l’Obrer, la Popular Santsenca o la Flor de 
Maig. Símptoma inequívoc que les coses ben 
fetes sempre perduren, ens acull avui el patri-
moni dels cooperativistes que ens van prece-
dir. Compartint els baixos amb la nova dele-
gació barcelonina de la cooperativa L’Olivera, 
la nova adreça a tots els efectes és: carrer de 
Premià, 13-15 baixos, 08014 Barcelona.

Coop57 2.0 a twitter, a N1 i a Facebook

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 (638 amistats) i a twitter (334 seguidors), on informem de les activitats 
quotidianes, de les convocatòries properes i enllacem amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, soli-
dàries i alternatives. En l’àmbit de les xarxes desenvolupades amb software lliure ens podeu trobar al perfil de N1.

L’Eduard, un dels nostres
Membre de la Comissió Social de Coop57, l’Eduard se’ns jubila

Eduard Asensio és un dels incombustibles membres de la Comissió Social, encar-
regada d’acollir, visitar i avaluar les noves entitats sòcies que s’associen a Coop57. 
Durant anys, i com a voluntari, l’hem fet anar amunt i avall, ha conegut mil ex-
periències cooperatives i ha recorregut les llavors i arrels de l’economia solidària. 
Un dels imprescindibles, amb una implicació personal que multiplica i encomana 
el compromís col·lectiu, i que ha obert camí i ha definit, amb el dia a dia, el paper 
cabdal que avui juguen les comissions socials. Amb moltíssima joventut acumulada 
i mantenint el vincle amb Coop57, l’Eduard deixa la Comissió Social per assumir 
nous compromisos a la Comissió de Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària. 
Gràcies per tot, Eduard. Resta clar que ens seguirem trobant: en les escletxes per on 
s’escolen les nostres utopies quotidianes, fetes ja realitat.

accions
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DADES INTERESSANTS

Volum anual dels préstecs concedits
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Préstecs a llarg termini  533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 1.600.599
Préstecs a curt termini  216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268
Endós de convenis i factures  298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 348.171
Avançament de finançament  449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444
Operacions especials  0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000
TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS  1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482
Gestió de títols participatius     400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000
Saldo viu préstecs        6.475.121 8.339.049

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aportacions obligatòries  285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600
Aportacions voluntàries  264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143
Aportacions socis/es col·laboradors 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022,9
Aportacions especials   492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000
TOTAL   1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.766
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“Poc és prou,

massa és ja insuficient”

Santiago Alba Rico

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

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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