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Coop57 va superar el passat octubre el llindar dels
300 projectes socials finançats a través dels útils
financers alternatius que promou. Així, des de gener
de 2005, hem concedit préstecs per valor de més de
10 milions d’euros a projectes de l’economia social
catalana, vinculats directament a la promoció del
cooperativisme, la inserció laboral, la sostenibilitat
ecològica, la cultura i l’educació, l’associacionisme o
els moviments socials.

L’any passat va cloure amb 132 operacions realitzades,
118 a Catalunya, a través dels diferents útils financers
que hem anat desenvolupant, fins i tot en escenaris
especials on hem hagut d’implementar fórmules
imaginatives, com els casos de les emissions de títols
participatius de les cooperatives La Paleta de Mataró
i L’Olivera de Vallbona de les Monges. La valoració del
Consell Rector de Coop57-Catalunya va ser
profundament positiva, tot remarcant la consolidació
d’aquesta experiència financera, autogestionada
i solidària nascuda del cooperativisme català.

Aragó, nous socis,
nous préstecs
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Conjuntura de crisi
Alhora, en el darrer semestre, Coop57 ha constatat
directament l’augment creixent de les demandes de
finançament de les entitats i cooperatives de l’economia
social, davant l’enduriment i restricció creditícies de
les entitats financeres. Aquesta demanda ha estat
compensada, però, per un creixement significatiu dels
estalvis dipositats a Coop57, davant la incertesa i indignació
que genera l’actual context. A l’ètica i la solidaritat que
promovem, els socis i sòcies col·laboradors destaquen
darrerament com a valor afegit el destí dels fons i les
inversions responsables, assentades en projectes socials
i fonamentades en l’economia real i productiva, lluny de
qualsevol dinàmica especulativa.

De fet, el semestre passat ja vam posar de relleu la neces-
sitat de reforçar ara més que mai els útils financers ètics,
socials i solidaris,
d’atendre i respondre
acuradament a les ne-
cessitats del sector i
d’establir, en l’actual
conjuntura, una escala de
prioritats en la concessió
de préstecs, basada en el
rigor i el seguiment, la implicació en la viabilitat i soste-
nibilitat dels projectes i la confiança mútua entre totes els
entitats i cooperatives que fan possible Coop57. 

Catalunya aprova
el projecte

Accions: Bruguera:
20 anys després

14

Les operacions de crèdit han superat els 10 milions d’euros en els darrers 4 anys



El passat 10 de desembre a l’Aula Ronda es van
presentar els resultats del primer balanç social
agregat de la Xarxa d’Economia Solidària, en el
que han participat 17 empreses i entitats, catorze
de les quals són sòcies de Coop57. L’acte va
servir per impulsar també la Campanya 2009
de Balanç Social que té com a lema “Hi ha una
economia que és solidària, fem-la visible”.
Coop57 hi tornarà a prendre part.

Alguns dels resultats agregats més significatius del
balanç social 2008 (respecte l’exercici 2007) són:

D’aquesta primera edició del Balanç Social han
participat 17 cooperatives de la Xarxa d’Economia
Solidària on treballen 350 persones. 

Balanç específic Coop57
Democràcia. Integrat per 250 entitats i 800 socis
col·laboradors, que tenen un grau de participació del 33% i
del 14% respectivament, a les assemblees generals on es
prenen les decisions, s’escullen els òrgans de govern i es
decideix el destí dels excedents. Al Consell Rector on es
configura el pla estratègic hi estan representats, en funció dels
diferents àmbits i sectors (cooperativisme, inserció, moviments
socials, cultura), el 10% dels associats.

Igualtat. Entre òrgans de govern i persones treballant-hi,
sumem 7 dones i 17 homes. Hi ha un 29% de dones als òrgans
de govern. La banda salarial de Coop57 és 1/1,5. L’enquesta
de satisfacció laboral remesa anònimament per tots els
treballadors va oferir un resultat de 7,7 (en una escala de 1
a 10).

Sostenibilitat. Existeix una política de sostenibilitat i
reciclatge en paper, vidre, plàstic, piles, tòners i bombetes,
així com estris de minimització de consum d’aigua i electricitat,
malgrat falten encara bombetes de baix consum.

Participació i implicació social. Durant 2008 Coop57
va participar directament de 9 entitats i xarxes, aportant temps
i recursos: Aposta-Escola de Cooperativisme, la XES (Xarxa
d’Economia Solidària de Catalunya), FETS (Finançament Ètic
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reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

2
butlletí informatiu

15 febrer 2009

• El 82,35% tenia una política i/o pla
de sostenibilitat.
• La banda salarial es movia entre
1 (salari mínim) i 1,59 (salari màxim).
• Van aportar 107.000 euros i el 15,45%
del seu temps a moviments i iniciatives
socials.
• Van obtenir un 7,90 (sobre 10) en la
valoració global de la qualitat laboral,
segons les respostes a un qüestionari
anònim administrat a les persones que
hi treballen.
• Van obtenir un 9,09 (sobre 10) en la
valoració de l'atenció al client, segons
les respostes a un qüestionari administrat
als clients.
• El 45,14% dels seus proveïdors són
altres empreses i entitats de l'economia
solidària.
• El 64,28% té dipositat part del seu
capital en entitats de finances ètiques.
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TERRITORIALS

Entre les noves adhesions a la secció aragonesa
de Coop57, cal destacar la cooperativa Mundo
Imaginado, una societat cooperativa d’iniciativa
social, dedicada a la venda de productes
ecològics, de comerç just i altres productes de
qualitat procedents del cooperativisme. També
s’estrenen com a socis la Universitat Rural
Paulo Freire, l’Associació Os Mesaches i
l’Associació Acopal.

Des de juliol de 2008 s’han aprovat dos nous
préstecs i dos avançaments de subvenció. Un
dels préstecs ha estat concedit a Mundo
Imaginado, per un valor de 15.000 euros a 5
anys, amb l’objectiu de finançar
l’obertura d’una botiga al barri
de Las Fuentes de Saragossa.
L’altre préstec –el dissetè de la
secció local– ha estat concedit
a La Veloz, cooperativa de treball
associat nascuda el 1983 i
dedicada a la missatgeria
ecològica, l’assessorament i el
món de la bicicleta, per finançar l’adquisició
d’una furgoneta Ford Transit FT 350. El préstec,
per 15.000 euros, és a 47 mesos. Tanmateix
s’han concedit dues operacions de circulant per
valor de 21.000 euros.

Amayuelas, al Coop57
En allò referent a l’avançament de subvenció,
s’ha concedit una a CIFAES-Universitat Rural
Paulo Freire de Tierra de Campos a Amayuelas,
per un valor de 79.677 euros per a posar en
marxa un complex de planta de compostatge per
a reutilització de residus urbans, en el marc del
Programa de Desenvolupament Proder II. L’altra,
per un valor de 48.000 euros, és per a l‘empresa
IDEMA, dedicada al desenvolupament sostenible
i el medi ambient, avançant part d’un conveni
subscrit amb la Diputació de Saragossa.

Amb 135 socis col·laboradors i 27 entitats
associades, Coop57 Aragó també ha impulsat
un nou Pla de Difusió, per incrementar el nombre
de socis i la captació d’estalvi social. A més,
disposa d’un més que recomanable blog, amb
molt d’èxit, a internet. Podeu consultar-ho a:
http://coop57.blogspot.com

Coop57-Aragón
Calle Mayoral, nº 9 - 50003 Zaragoza
Correu-e: aragon@coop57.coop Tfn: 976440530

Aragó: nous socis,
nous préstecs

i Solidari), FIARE, FsCAT (Fòrum Social Català, en les
comissions d’economia i logística), Arç Intercooperació
i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
Alhora que donava suport a mitjans socials com el
setmanari ‘Directa’, el quinzenal ‘Diagonal’,  ‘Parrac’
i ‘Cooperatives de Treball’.

Mercat social. El grau d’implicació en el mercat
social de Coop57 és del 85%, és a dir, el percentatge
de proveïdors que pertanyen a l’economia social.
Tanmateix té dipositats el 100% dels recursos financers
en caixes cooperatives i opcions ètiques i solidàries.
9,15 en l’enquesta sobre qualitat professional, que va
ser tramesa a 15 clients

Altres. Contribució plena al procés de normalització
de la llengua catalana; màrqueting responsable amb
publicitat clara i racionalitzada (intensiva en internet
i puntual en paper), respecte al sector financer on
treballem, caracteritzat per l’opacitat. Es promocionen
els valors ètics, socials i solidaris amb un llenguatge
no sexista i no discriminatori. El grau de cooperativització
dels membres de la cooperativa (nombre de treballadors
que esdevenen socis) era zero pel 2007, però aquell
mateix any es va aprovar la reforma estatutària que
ho preveu. 



conèixer de prop experiències de cooperatives agràries i
el reeixit procés d’habitatges d’autoconstrucció, amb un
preu final per un habitatge de 200 metres quadrats que
no supera els 22.000 euros.

Primeres passes
Amb una sòlida acollida, durant el segon semestre es van
encetar reunions amb diverses entitats, cooperatives i
empreses de l’economia social andalusa, que van rebre
amb satisfacció la posada en marxa de la secció andalusa.
Tanmateix, s’ha iniciat el procés d’associació de les entitats
(SAT, Calesur SLL, Solutec i Taraceas Soc. Coop. Andaluza,
entre d’altres) i s’ha concedit el primer préstec a Almenara
SLL. dedicada a la fusteria i el mobiliari industrial amb
consciència ecològica, per un valor de 60.000 euros a 5
anys per finançar la millora de les instal·lacions i la compra
de nova maquinària.

Coop57-Andalucía
Avda Blas de Infante, 4 8 Planta – 41011 Sevilla
Correu-e: andalucia@coop57.coop
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Amb 27 entitats i 91 socis i sòcies
col·laboradors, Coop57-Madrid va
aprovar el darrer semestre dues
operacions. Una per un valor de 31.500
euros amb la cooperativa Haicku,
abocada a la difusió de les noves
tecnologies. L’operació, un avançament
d’una subvenció de 140.000 euros per
a la gestió del Centre Públic d’Internet
de l’Ajuntament de Prádena del Río
(Madrid).

Tanmateix, el setè préstec concedit
per la secció madrilenya de Coop57
ha estat adreçat a l’Associació
Semilla per a la Integració Social,
entitat nascuda el 1974 i declarada
d’utilitat pública el 1984. Implicada
en la transformació social i la lluita
contra les desigualtats, desenvolupa
la seva acció en el camp de l’atenció
a la infància més desfavorida. Per
un valor de 20.000 a 43 mesos, el

crèdit finança les inversions en
maquinària de cuina per a Albino SL,
empresa d’inserció participada al
100% per l’associació.

Coop57-Madrid
Calle Embajadores, 35
28012 Madrid
Correu-e: madrid@coop57.coop

Madrid: noves tecnologies i inserció social

Es va constituir dissabte 27 de setembre a Sevilla

Coop57 Andalusia ja és una realitat
Amb el suport de més de 30 entitats i
cooperatives andaluses i l’assistència de
més de 100 persones, dissabte 27 de
setembre es va constituir oficialment al
Centre Cívic Tejar de los Mellizos de Sevilla
Coop57-Andalusia. L’advocat Luis Ocaña
va ser l’encarregat d’obrir l’Assemblea
Constituent per donar veu a Paco Her-
nández, extreballador de l’editorial Bru-
guera i fundador de Coop57-Catalunya,
que va recordar l’experiència, motivació
i història de Coop57 al servei de
l’economia social i solidària. També van
adreçar-se a l’assemblea Javier Ortega, per Coop57 Aragó;
Núria del Rio, per Coop57-Madrid; i Jordi Pujol per Coop57-
Catalunya.

Assemblea Constituent
Posteriorment i per unanimitat, els socis i sòcies van votar
la constitució de Coop57-Andalusia i van aprovar-ne els
estatuts i el reglament de règim intern. L’aprovació de la
composició dels òrgans de la cooperativa van donar per
finalitzada l’assemblea, que va cloure amb un concorregut
dinar al Centre Obrer Diego Cañamero del SOC, al
municipi de Los Molares. Posteriorment, es va celebrar el
Consell Rector de totes les seccions territorials de Coop57
al saló d’actes del castell municipal, on es va abordar
l’actual crisi financera, el pla de treball per al 2009 i el

projecte Fiare. Cal destacar
que, durant tot el cap de
setmana i acollits pels
membres de Coop57-
Andalusia, una ampla de-
legació catalana, aragonesa,
madrilenya i gallega van
visitar els municipis de
Marinaleda i El Coronil i van

andalucia.coop57.coop>

madrid.coop57.coop>

TERRITORIALS



Noves entitats sòcies
Coop57 Catalunya Segon semestre de l’any 2008

SOLIDANÇA TREBALL EI, SL
Empresa d’inserció constituïda el 1997, ubicada al
Baix Llobregat, que promou la inserció sociolaboral de
col·lectius en risc, prioritzant les dones amb càrregues
familiars en situació d’exclusió. La tasca principal la

realitzen a través d’iniciatives de gestió de residus:
roba de segona mà, recollida d’olis en escoles, buidat
de pisos, retirada d’aparells, etc. Amb 40 socis, els
treballadores i treballadors arriben derivats
d’ajuntaments o bé de la Casa d’Acollida de Dones
Maltractades Llar Betània. Són membres actius de les
xarxes d’inseridors socials AIRES i  AERESS.

http://www.baixinsercio.cat/

GREC
El Grup de Recerca i Estudi dels
Conflictes és una associació sense
ànim de lucre, amb seu social a
Girona i impulsada per tres persones
formades en la mediació i la
resolució alternativa de conflictes.
Com associació professional,
presten serveis de consultoria i
docència, elaboren recursos

didàctics i implementen projectes de desenvolupament
comunitari.  Ha estat guardonada amb el Premi Nafent,
per projectes d’intervenció per la convivència  en
l’entorn social dels joves. Col·laboren amb diverses
xarxes i ONG’s.

http://www.grecmail.org/

CIPS Can Capablanca
El Casal Independentista Can Capablanca és un punt
de trobada, debat i treball nascut l’any 2000 de les
inquietuds de persones, entitats i col·lectius de Sabadell
per crear un espai de dinamització d’un teixit social
actiu, crític i compromès. Vinculats a les lluites locals
i a l’esquerra independentista de la ciutat, està integrat
per 120 socis i sòcies i diverses entitats que hi donen
suport i hi desenvolupen activitats regulars. Aquest
març inauguren la nova seu social, que disposarà
també d’un bar-restaurant, regentat per una
cooperativa de treball de nova creació.

http://can-capablanca.blogspot.com

APOSTA, SCCL
Cooperativa de segon grau
constituïda l’octubre de 2004,
sense ànim de lucre, integrada
per altres 16 cooperatives –entre
elles, Coop57 i la mateixa FCTC–

i tres  persones sòcies de treball. Nascuda dels debats
entre cooperatives i la Comissió de Formació de la
FCTC, es dedica a la formació cooperativa i en gestió
empresarial. Com Escola de Cooperativisme,
imparteixen formació a mida, oberta i per a projectes.
L’any passat van impartir 1843 hores de formació, en
105 cursos on hi van prendre part 1528 persones.

http://www.aposta.coop

BICICLETA CLUB
DE CATALUNYA -BACC-

E n t i t a t  d ’ à m b i t
nacional sense ànim
de lucre integrada per
persones usuàries de
la bicicleta, que

treballa activament en la promoció d’aquest mitjà i
en la millora del medi ambient. Com organització
d’usuaris representen els interessos dels i les ciclistes.
Elaboren alhora campanyes de promoció i formació i
atenen la incorporació de la bicicleta a la mobilitat
urbana a diferents pobles i ciutats. Integrat per 5.000
socis i simpatitzants i un equip de voluntaris, han
impulsat el Centre d’Estudis de la Bicicleta (CEB).

http://www.bacc.info
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DIMAS, EMPRESA
D'INSERCIÓ SOCIAL S.L.

Empresa d’Inserció constituïda
el 2005 a Granollers, nascuda
de l’Associació per a la

Intervenció Social Integral Dimas, per facilitar la
reinserció de persones preses a Quatre Camins en
l’àmbit de l’habitatge, la feina i l’accés a recursos.
Amb un equip integrat per 5 persones i una mitjana
de 20 treballadors,
l’activitat econòmica
està diversificada en
l loguer i  muntatge
d ’ in f raes t ruc tu res ,
manteniment forestal,
transports i trasllat o
neteja, entre d’altres. És
l’única entitat comarcal que treballa en l’àmbit post-
penitenciari i s’han obert també a la inclusió de ‘sense
sostres’, aturats de llarga durada, persones migrades
o dones excloses. Són membres de FEICAT i col·laboren
amb l’Associació El Caliu.

http://www.grecmail.org/

TERUTERU
Associació Cultural de nova creació vinculada al món
del teatre i l’espectacle des de la vessant pedagògica,
adreçada prioritàriament a les escoles. Integrada per
persones vinculades ja fa 10 anys a les colles de
diables, teatre i cultura popular de Sant Andreu.
Desenvolupen un projecte innovador a Sant Hilari
Sacalm, des d’una masia rehabilitada on han generat
un itinerari educatiu, cultural i ambiental  al voltant
de la figura d’en Serrallonga, el mític bandoler de les
Guilleries. Allà, formen part de les plataformes contra
la MAT, oposades a la línia ‘desarrollista’ de molta alta
tensió de 400.000 volts.

ESCOLA SANT GERVASI
Escola catalana, plural i oberta
a Mollet del Vallès, nascuda el
1970 com SL i esdevinguda
ràpidament cooperativa de
treball per garantir l’estabilitat
de l  pro jecte  pedagòg ic .

Actualment està integrada per 78 socis i sòcies de
treball i 41 treballadors i treballadores. Amb 1360
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alumnes, ofereix educació infantil, primària, ESO i 1er
i 2on de Batxillerat. Tanmateix, arrelada a les necessitats
de la comarca ofereixen també formació continuada
i formació especialitzada a l’Institut de Ciència i
Tecnologia (IUCT), de promoció de noves tecnologies
i cura del medi ambient. Col·laboren amb l’Ajuntament
de Mollet, el SOC de la Generalitat i l’Associació
Empresarial del Baix Vallès. Són membres, entre
d’altres, de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya i Aposta. Estan integrats al Grup Clade.

http://www.santgervasi.org/

NOU INDRET, SCCL
Cooperativa de nova creació a Vidreres (Girona),
nascuda de la reconversió d’una antiga empresa on
el propietari es jubilava i els hi va oferir, en una situació
complicada, la possibilitat de continuar l’activitat.
Integrada pels cinc socis que van decidir esdevenir
cooperativa de treball compten també amb dos
treballadors i un comercial i disposen de part de la
cartera de clients, tot i que volen obrir-se i optar per
l’economia social.  Es dediquen a la construcció de
mobles a mida amb derivats de fusta, amb un alt
contingut artesanal i creatiu.

XARXA D'ENLLAÇ AMB
PALESTINA

Xarxa d’entitats dels Països Catalans
nascuda el 2002, impulsada per Sodepau
i RAI –totes dues sòcies de Coop57–, per
canalitzar la solidaritat amb el poble palestí
i el suport a un procés de pau just al
conflicte a l’Orient Mitjà, que ja dura cinc
dècades. Coordina l’activitat de dotze

entitats i 174 socis de diferents municipis. Amb seu
al barri de Gràcia, a la Casa Palestina, l’activitat va
destinada a la societat civil catalana, per implicar-la
en el treball per la pau, els drets humans i la solidaritat
amb Palestina en el seu dret a construir un estat propi
i viable a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est. Amb
120.000 euros de pressupost anual impulsen activitats
de sensibilització a centres educatius, organitzen
estades i viatges i han bastit un centre de recursos i
documentació sobre el conflicte. Van impulsar la
multitudinària mobilització del gener passat a Barcelona
contra els bombardejos a la franja de Gaza.

http://www.palestina.cat



MAD SYSTEMS, SCCL
Cooperativa de treball nascuda del tancament patronal, el 1996, de
l’empresa on treballaven els tres socis fundadors. Dedicades a la
provisió de serveis informàtics per empreses de comunicació gràfica
i visual, compta també amb tres treballadors amb contracte indefinit.
Federats a la FCTC, el principal client és el Grup Cooperatiu Cultura
03. Es tracta d’una petita cooperativa, consolidada i madura, que
disposa de política ambiental ben definida.

LAPSUS
L’Associació per a la Promoció de la Cultura i la
Solidaritat Lapsus va néixer l’any 2001 en l’àmbit
de les arts escèniques. L’objectiu principal és la
sensibilització social a través d’una oferta cultural
fonamentada en tres eixos: medi ambient, gènere
i convivència intercultural. Realitzen projectes,

representacions teatrals o d’altres tècniques d’intervenció, com el
teatre improvisat  contra l’absentisme a una escola del barri de La
Mina. Proposta de gestió cultural innovadora,  amb oferta de qualitat
i participació en la gestió de les persones implicades, han creat una
cooperativa per donar cobertura a la seva tasca.  Recentment han
estrenat “Dones amb tot el dret”

http://www.lapsusespectacles.com

NOUS SOCIS I SÒCIES COL·LABORADORS
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CATALUNYA
SANTIAGO NOGUER DEBRAY
JORDI FOIX ROBERT
Ma. ANGELS SUBIRANA CARRETE
JESÚS CAMARERO CAMARERO
MÒNICA PUIG PRAT
ORIOL DEDEU ROS
NATALIA GARRIDO BETETA
BERNAT BOSSACOMA VILANOVA
NÚRIA ALIANA COLOMER
MOISÉS SUBIRANA IBORRA
ELISABETH MANZANO JURADO
ELISABETH MANZANO JURADO
ROCÍO BARBA VÁZQUEZ
NURIA SALÓ LLOVERAS
TOMÁS PÉREZ PAZOS
EVA PUIG PERARRIERA
JOAN ENRIC FERRER GIL
ANTONI GONZÁLEZ BLANC
MEJORA-ECONOMIA SOLIDARIA S.L.
AGUSTÍ ARNAU I LIARTE
DAGMAR-SIGRID WELKER
JOSÉ MARTÍN MURCIA
MÍRIAM MALENKA DOMÈNECH
RICARDO GÓMEZ SALAS
ROGER GÒMEZ ORTELLS
DANIEL GÓMEZ LLOPART
ANGEL GÓMEZ LAINEZ
CARLES ESCOLÀ SÁNCHEZ
CRISTINA MONTEAGUDO
ARCADI BASSEGODA I CLOS
RICARD BADOSA CIURÓ
JOSÉ MANUEL RUIZ GARCÍA

ANDALUSIA
ROSA SÁNCHEZ CERPA
DIEGO CAÑAMERO VALLE
MANUEL RODRÍGUEZ GUILLÉN
DANIEL ESCALONA RODRÍGUEZ
SOFIA GONZALEZ REGUERA
JAIME FERRUCHO SIERRA
JUAN JESÚS OCAÑA RUIZ
LUZ MARINA RACHID DE RODRÍGUEZ
FRANCISCO BERNAL CARRETERO
PILAR HERRERA MARTÍNEZ
RICARDO MARTÍN SANTOS
BARBARA KUHNKE
LUÍS Mª DE LOS SANTOS CASTILLO
ANA ISABEL RETAMINO JIMÉNEZ
RAQUEL DÍAZ GUZMÁN
JOSÉ MANUEL LÓPEZ ALCARAZ
FANY MIGUENS LADO
JOSÉ MANUEL ALFARO ROMERO

ARAGÓ
ROSARIO MARTÍN PABLO
DANIEL CAMÓN CALA
JAVIER CLARIMÓN TORRECILLAS
CLAUDIA SORAVILLA GÓMEZ
OLAYA SORAVILLA GÓMEZ
DIEGO SORAVILLA GÓMEZ
MAR HERRERO ROCHE
SOCORRO CASTILLO ALVARADO
LUÍS MANUEL BERRUETE MARTÍNEZ
VIVIAN PERRY CHILE
Mª PILAR ARRUGA MOMBIELA

MADRID
AICHA BELASSIR
MANUEL SANTIAGO GALÁN GONZÁLEZ-PARDO
CELIA PERAL ESPINA
CÉSAR GARCÍA GARCÍA-CONDE
HÉCTOR FELICIANO RODRÍGUEZ
RUBÉN SALVADOR PEREA
IRENE FERNÁNDEZ MONSALVE
JOSE MARIA MENÉNDEZ MENCHACA
FERNANDO MARIA FRANCO AIXELÁ
JUAN KALDERÓN MUÑOZ
MARIO ANDRÉS CANDELAS
ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA
MARCO ANTONIO GUIRAO VELASCO
JESÚS BLANCO MORALES
OSCAR REVILLA ALGUACIL
LUÍS ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
WALTER POST VILLACORTA

NOVES ENTITATS SÒCIES

6TELL SCCL
Cooperativa de treball nascuda el 2001,
en el marc del Grup Cooperatiu Consop,
i dedicada a la gestió d’escoles bressol,
casals d’estiu i serveis d’atenció a les
famílies externalitzats pels ajuntaments.
Amb seus a Manresa i Barcelona, són
13 socis i 178 treballadors que participen
de la planificació estratègica. Són una
cooperativa sense afany de lucre, on
destaquen els aspectes ambientals i
formatius i l’oferta de qualitat en els
serveis públics externalitzats i no
par t ic ipen  de  l i c i tac ions  que
econòmicament no permetin atendre les
persones com cal. És membre de la
Sectorial d’Iniciativa Social de la FCTC.

http://www.6tell.coop



1.606.164,00 €

reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

8
butlletí informatiu

15 febrer 2009

Préstecs concedits
Préstecs a curt termini [404.004,70 €]

PR 283 ALBERA 100.000 € a 11 mesos

Cooperativa de treball dedicada a la fusteria especialitzada en llars d’infants. El préstec es destina a la
compra de matèria primera per equipar diverses escoles bressols municipals adjudicades per concurs
públic a diferents localitats catalanes. Aquesta operació de finançament es repeteix any rere any des del
2002.

PR 294 ARCANA SCCL 7.083,23 € a 5 mesos

Cooperativa mataronina dedicada a la gestió cultural des d’un
desenvolupament integral. L’operació va finançar l’aval necessari
–un 5% de l’import total– per poder guanyar el concurs públic per
gestionar el funcionament de l’Aula de Teatre del Patronat Municipal
de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, que els hi ha estat adjudicat.

PR 290 TÈRMIC FINESTRA 21.510 € a 6 mesos

Cooperativa de Montcada i Reixac, nascuda de la fallida d’una empresa
convencional i dedicada a la fusteria d’alumini i la instal·lació de finestres.
L’operació finança el deute pendent de cobrar d’Hisenda corresponent a l’IVA
pendent de devolució.

PR 278 FUTUR JUST E.I. 85.000 € a 12 mesos

Empresa d’inserció vinculada a la Fundació Futur, creada el 1996
pel capellà de la presó Model de Barcelona que treballa en l’àmbit
de la lluita contra l’exclusió social i per la inserció socio-laboral
des dels serveis de catering. El préstec es destina a avalar el
contracte de lloguer amb opció de compra de l’edifici de la nova
seu a la Via Trajana de Barcelona.

segon semestre 2008

total operacions
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PRÉSTECS CONCEDITS

PR 228 AD’IS 30.000 € a 48 mesos

Associació d’iniciatives socials constituïda fa 10 anys que treballa a les comarques gironines en l’àmbit
de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc social o en desemparament. L’operació finança el pla de
desenvolupament i extensió de l’associació i, en concret, la posada en marxa de la cafeteria-restaurant
d’inserció laboral L’All a Cornellà de Terri (Girona).

PR 303 FUNDACIÓ 3 TURONS 60.000 € a 60 mesos

Fundació d’assistència en salut mental des d’una vessant comunitària, nascuda el 1985 i que atén persones
amb dificultats mentals greus, dinamitzant al màxim l’autodeterminació personal i la inserció en l’entorn
comunitari, desenvolupant la rehabilitació psicosocial i la inserció social i laboral per evitar l’exclusió social.
El préstec finança les obres de rehabilitació al carrer Pintor Casas 22 de Barcelona, que acollirà les activitats
de l’Àrea de Formació i Treball.

PR 307 DELTA 60.000 € a 60 mesos

Cooperativa de treball amb seu a Viladecans, creada el 1998, que té per objectiu social el CDIAP (Centre
de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç) per dóna cobertura a les necessitats en el camp de l’atenció
precoç a la població infantil de 0 a 4/5 anys. L’operació finança les obres d’adequació a la normativa vigent
del nou local de propietat al carrer Santiago Rusinyol de Viladecans.

PR 279 MÚTUA PA I QUEVIURES   120.000 € a 20 mesos

Cooperativa de consum osonenca de Manlleu, nascuda l’any 1903 creada per tres obrers del tèxtil per
garantir l’accés al pa com a producte de primera necessitat. Confiscada pel franquisme, van recuperar part
del patrimoni i van reprendre l’activitat com a botiga de queviures. Actualment estan en fase de reestructuració.
Està integrada per 685 socis i sòcies. El préstec finança
part del projecte de Centre de Desenvolupament
Cooperatiu, que finalitzarà el 2010.

Préstecs a mitjà/llarg termini [361.000,00 €]

PR 284 CAN CAPABLANCA 56.000  € a 56 mesos

Casal Independentista de Sabadell, vinculat directament a les
lluites locals i el teixit social crític de la ciutat. El préstec finança
la rehabilitació de la nova seu social, un edifici que esdevindrà
centre de referència associativa i cultural de la capital vallesana.
Es financen les obres de reforma d’una nau industrial de 320m2,
de dos pisos i un soterrani, que esdevindrà aquest mateix març
un espai polivalent, amb bar-restaurant regentat en règim de
cooperativa, on es desenvoluparan nombrosos activitats socio-
culturals.



[797.318,00 €]
segon semestre 2008

Avançament
de subvencionsreflexió

socis

préstecs

accions

xifres

10
butlletí informatiu

15 febrer 2009

Pr. 280 Fundació Pere Ardiaca
Objectiu: Activitats generals Fundació.
Diputació de Barcelona
Préstec concedit: 14.400,00 €
Imp. total subvenció: 18.800,00 €

Pr. 281 ETC'S
Objectiu: Dinamització debat Migració PN
Departament d’Interior / Generalitat
Préstec concedit: 15.000 ,00€

Imp. total subvenció: 27.742,20 €

Pr. 286 Bonnemaison
Objectiu: Promoció Igualtat d’Oportunitats
Institut Català de les Dones / Generalitat
Préstec concedit: 30.000,00 €
Imp. total subvenció: 95.292,00 €

Pr. 288 Sodepau
Objectiu: Documental “On són els nostres fills?
Desapareguts d’Algèria 1992-2006”
Oficina Promoció  de Pau i DD.HH / Generalitat
Préstec concedit: 15.000,00 €
Imp. total subvenció: 57.780,00 €

Pr. 289 Agrupa't
Objectiu: Servei de Manteniment i Millora d’Habitatge
SOC / Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 16.000,00 €
Imp. total subvenció: 23.028,42 €

Pr. 291 CEPA
Objectiu: Conveni gestió deixalleria municipal
Ajuntament d’El Papiol
Préstec concedit: 15.000,00 €
Imp. total subvenció: 57.780,00 €

Pr. 292 Formatec
Objectiu: Cursos Formació Ocupacional
SOC / Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 35.000,00 €
Imp. total subvenció: 51.230,40 €

Pr. 293 Plataforma per la Llengua
Objectiu: Foment de l’ús social de la llengua
Secretaria de Política Lingüística / Generalitat
Préstec concedit: 50.000,00 €
Imp. total subvenció: 60.000,00 €

Pr. 295 UPEC
Objectiu: Universitat Progressista d’Estiu 2008
Ajuntament de Barcelona
Préstec concedit: 10.000,00 €
Imp. total subvenció: 18.000,00 €

Pr. 296 Atlàntida
Objectiu: Programes de formació
Conselleria de Salut / Generalitat
Préstec concedit: 8.000,00 €
Imp. total subvenció: 18.000,00 €

Pr. 297 Aprise E.I.
Objectiu: Contractació tècnic/a d’acompanyament
inserció
DG Igualtat d’Oportunitats / Treball Generalitat
Préstec concedit: 30.000,00 €
Imp. total subvenció: 89.500,00 €

Pr. 298 EICA
Objectiu: Atenció a la infància
DGAIA / Generalitat
Préstec concedit: 15.000,00 €
Imp. total subvenció: 20.085,00 €

PRÉSTECS CONCEDITS

INTERCOOPERACIÓ 11.842,00 €

IC12 ECOS > TINTER 4.160,00 € [treballs d’impressió]
IC13 ALBERA > ARÇ 7.681,64 € [pòlisses d’assegurances]

IMPORT TOTAL OPERACIONS DE CIRCULANT 169.411,00 €

S’han realitzat 16 operacions de circulant per valor de 169.411,00 €

Altres operacions

d’administracions públiques



Condició imprescindible: l’Entitat ha de ser
sòcia de Coop57.

Coop57 avança fins el 90% de la subvenció
atorgada (resolució en ferm).

Avançament de subvencions de l’Administració
Pública (local, autonòmica…).

Es signa un contracte entre les dues entitats. La
subvenció actua de garantia, però s’afegeixen
garanties complementàries pel Coop57 (pagaré
amb venciment a termini convingut).

En el moment del cobrament de la subvenció es
pasen comptes.

És un procés molt àgil i senzill.

CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PRODUCTE
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PRÉSTECS CONCEDITS

Pr. 299 Safareig
Objectiu: Foment de la igualtat d’oportunitats en
l’àmbit laboral
SOC / Generalitat
Préstec concedit: 10.000,00 €
Imp. total subvenció: 126.156,00 €

Pr. 300 Fundació
Desenvolupament Comunitari
Objectiu: Impuls processos desenvolupament
comunitari local Marroc Algèria
Diputació de Barcelona
Préstec concedit: 50.000,00 €
Imp. total subvenció: 57.000,00 €

Pr. 301 Casal d’Infants del Raval
Objectiu: Programa ‘Noves accions i recursos per
l’Acció Social’
SOC / Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 70.000,00 €
Imp. total subvenció: 185.486,53 €

Pr. 302 Escola St. Gervasi
Objectiu: Formació persones aturades i aturats
emergents
SOC / Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 90.000,00 €
Imp. total subvenció: 124.327,25 €

Pr. 304 Agrupa't
Objectiu: Prevenció i tractament drogodependències
DG Salut Pública / Generalitat
Préstec concedit: 25.000,00€

Imp. total subvenció: 26.232,00 €

Pr. 305 L'Olivera
Objectiu: Millora de la gestió del celler
CIDEM / Generalitat
Préstec concedit: 14.500,00 €
Imp. total subvenció: 16.357,44 €

Pr. 306 AD’IS
Objectiu: Formació Social i Laboral
Departament d’Acció Social i Ciutadania / Generalitat
Préstec concedit: 18.000,00 €
Imp. total subvenció: 40.000,00 €

Pr. 308  Plataforma per la Llengua
Objectiu: Programes culturals, audiovisuals i
comunicatius en català
Departament de Cultura i Mitjans / Generalitat
Préstec concedit: 50.000,00 €
Imp. total subvenció: 130.000,00 €

Pr. 311 Fundació Pere Ardiaca
Objectiu: Comunicació i suport de projectes
SOC/ Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 17.640,00 €
Imp. total subvenció: 22.050,00 €

ENDÓS DE FACTURES 32.000,00 €

Pr. 287 Artijoc 7.000 € a Ajuntament d’Argentona, Castell-Platja d’Aro et altri
Pr. 309 Arcana 5.000 € a ICIC i Ajuntament de Mataró
Pr. 315 Reptes 20.000 € al Departament de Treball



Cooperativa Obrera de
Viviendas

Festa-Fira del
Cooperativisme
5 de juliol, Prat del Llobregat
Amb motiu de la Diada Internacional
del Cooperativisme, la Cooperativa
Obrera de Viviendas (COV) i Ecoprat
del Prat de Llobregat van organitzar
una jornada d’aproximació al
cooperativisme, amb tallers,
xerrades, una exposició i una selecció
de cooperatives catalanes, entre
elles, Coop57, representada per
Raimon Gassiot, membre del Consell
Rector. En un ambient festiu i
d’esbarjo, també va haver-hi espai
per a una paella popular per a 800
persones. La COV i Ecoprat són dues
cooperatives molt actives en la
solució cooperativa al cronificat
problema de l’habitatge a casa
nostra. 
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IGOP · Estius Universitaris

Empreses d’economia
participativa.
Del 7 a l’11 de juliol, Universitat Autònoma de Barcelona
En el marc dels Estius Universitaris, l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la UAB, amb el suport d’Aposta i Sabadell Universitat van
celebrar el curs ‘Empreses d’economia participativa. Un altre model
d’empresa’, per donar a conèixer la cooperativa com a fórmula empresarial
de qualitat i d’avantguarda, democràtica i responsable. En l’àmbit
d’anàlisi de la participació i els òrgans socials van participar les
cooperatives Coop57 i Arç Intercooperació, de la mà de Ramon Pascual
i Jordi Via. 

Grup Consop

Joves, democràcia i treball. Anem per feina.
18 de juliol, Centre Cívic Sagrada Família
En el marc de la trobada organitzada pel
Grup CONSOP amb 250 joves d’entre 16
i 25 anys d’Alemanya, la República Txeca,
Hongria i Catalunya es va realitzar una
jornada farcida de conferències i
intercanvi d’experiències que comptava
amb el suport de la FCTC, la Direcció
General de Cooperatives i l’Agència
Catalana de Joventut. La voluntat de
CONSOP era apropar a la joventut a
“iniciatives laborals on el benefici comú
és més important que l’individual: on l’ètica i la creativitat si que compten”, transmetre els valors cooperatius i
socialitzar experiències d’economia social. Coop57 va participar del taller ‘Experiències d’economia democràtica’,
en una exposició presentada per Ramon Pascual. 

Colegio Público Palomeras Bajas (Vallecas)

Escola d’Estiu, des de Vallecas
20 d’agost, Vilanova de Sau
En el marc de l’Escola Anual que organitza l’escola pública Palomeras
Bajas de l’històric barri de Vallecas de Madrid, Coop57 va ser, enguany,
la convidada per presentar la seva trajectòria i la seva forma d’entendre
les finances. En aquesta ocasió, a més, l’escola es celebrava a Catalunya,
a l’alberg Les Tallades de Vilanova de Sau. Hi van participar 140 persones
-75 adultes– de 43 famílies. Ramon Pascual va ser l’encarregat de
presentar el model econòmic cooperatiu que posa a l’epicentre de
l’activitat les necessitats humanes i la transformació social. 



Sinerxia i CIGA

Vivenda e crédito:
Xornadas Internacionais
de Economía Social
21 de novembre, Vigo, Galícia
Jornades organitzades per les galegues Federació de Cooperatives
Sinerxia i la Confederación Intersindical Galega (CIG) per donar
a conèixer a la societat gallega el model de l’economia social i
les experiències reeixides; promoure el debat sobre el rol que

desenvolupen per a avançar cap a societats solidàries i
igualitàries; i abordar les grans problemàtiques de l’accés al
crèdit i l’habitatge des de la participació activa i crítica dels
assistents. En l’àmbit del crèdit, Ramon Pascual va traslladar
l’experiència de Coop57 en una taula rodona compartida amb
Peru Sasia, de Fiare, i Joxe Maria Larrañaga, de Caja Laboral
Popular-Grupo Mondragon. 
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Aposta, Escola de Cooperativisme

Emprenedors i
autoocupació:
què cal saber
3 de desembre, Barcelona
En el marc de la sessió formativa organitzada
per Aposta-Escola de Cooperativisme per
aproximar als joves el cooperativisme de
treball com a forma d’autoocupació i creació
d’empreses, Ramon Pascual va presentar,
en l’àmbit financer, l’experiència del Coop57.
El curs estava adreçat als alumnes del Cicle
Formatiu d’Animació Sociocultural de l’IES
Guillem Catà de Manresa (Bages) i estava
dirigit per Xavier Gallofré, de GEDI SCCL. 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

L’economia social i solidària, des dels barris
23 d’octubre, Barcelona
Trobada organitzada per la FAVB amb Ramon
Pascual, de Coop57, i David Fernandez, de la
cooperativa de consum Ca La Torna-El Pinyol
Vermell per aproximar els models alternatius
existents de treball, consum, producció i estalvi
orientats a la transformació social. Des de la
perspectiva que la implicació i participació activa
del moviment veïnal pot generar complicitats i
grans avenços en el camí cap a un model
econòmic social i solidari. 



Vídeo-documental

Bruguera:
20 anys després
Desembre 2008 | 51 minuts
L’Equip de Comunicació de Coop57 va
realitzar la post-producció i edició del
documental “[1986-1996] Bruguera, 20 anys
de lluita després”, que es va presentar el
12 de desembre a la Casa de la Solidaritat
de Barcelona, sobre la lluita obrera que està
en els orígens del naixement de Coop57. El
documental, que recupera alhora un
reportatge històric de l’any 1986, també
incorpora un homenatge a José Antonio Díaz.

El documental és un resum de la
commemoració del 20è aniversari de la
primera victòria judicial dels treballadors i
treballadores de Bruguera, que es va celebrar
a Can Fulló l’octubre de 2006 i es recullen,
entre d’altres, les entrevistes amb Isabel
Moga, Raimon Gassiot i Paco Hernandez
–membres del Consell Rector de Coop57-
així com els testimonis de Valentí València,
Eligio Medina, Joan Lluís Jornet, Diego
Cañamero, Mossèn Bigordà o Josep Portoles.
Hi ha col·laborat també el CASAL, el Col·lectiu
Ronda, la XES, La Ciutat Invisible SCCL i el
setmanari Directa. 

Altres

Presentacions de Coop57
Juliol-desembre 2008
Tanmateix, durant el darrer semestre s’han fet presentacions de
Coop57 a Viladecans, al Centre Social Els Timbres, a cura de
David Fernandez; a l’Associació Naturista de Barcelona, a la
Jornada per un Consum Responsable i de Proximitat a Collbató
o l’entitat Ecoconcern. Tanmateix amb posterioritat a la constitució
de Coop57-Andalusia el 27 de setembre, el Consell Rector va

encadenar diferents presentacions del projecte a Morón de la
Frontera (al CSO Julio Vélez), a Cadis (CSO La Fábrika) o a Alcalà
de Guadaira, en el marc de les III Jornades de Consum
Responsable. Les presentacions van anar a càrrec de Luis Ocaña,
Sofia Gonzalez i Rafael Escudero, del consell de secció andalús.
Per al primer quadrimestre de 2009 ja estan anunciades
presentacions a Màlaga, Benalmàdena, Mijas, Dos Hermanas,
El Cuervo o El Coronil. 

Sants / Badalona

La crisi financera
i les seves alternatives
27 de novembre i 12 de desembre
Amb Ivan Gordillo i Joan
Junyent, economistes i
membres del Col·lectiu Taifa
i Ramon Pascual, coordinador
de la Secció Catalunya de
Coop57, l’Assemblea del Barri
de Sants, que aplega el teixit
social crític i actiu santsenc,
va organitzar una xerrada-
debat al voltant de l’actual
crisi financera i les causes
que l’han provocada i la
possibi l i tat de generar
alternatives per superar-la. Hi van participar 50 persones. Similar
xerrada es va realitzar al Casal Independentista Antoni Sala i
Font de Badalona el 27 de novembre, amb la participació de
Jordi Ibañez, de Fiare, i David Fernandez, de Coop57. 

ACCIONS
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DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aport. obligatòries 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 344.238 364.546
Aport. voluntàries 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 434.708 555.334
Aport. socis col·laboradors 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277
Operacions especials 0 0 0 0 0 492.000 246.000 0
TOTAL 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193 4.133.157

2001 2002 2003 2004
0

2005

Volum anual dels préstecs concedits
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Préstecs a llarg termini 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783
Préstecs a curt termini / Circulant 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 459.633 881.066
Endòs de Convenis / Factures 0 0 0 159.193 298.971 213.407 224.254 127.652
Avançament de Subvencions 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568
Operacions especials 0 0 0 0 0 480.000 91.331 99.538
TOTAL 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607
Títols participatius L’Olivera 400.000

0
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3.000.000

3.500.000

4.000.000



15c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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butlletí informatiu
“Nou Ordre Mundial…?

Ni Nou ni Ordre…
és el vell desordre de sempre”

José María Valverde


