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El darrer cicle econòmic i l’actual dinà-
mica financera ens han abocat a una 
mena de capitalisme senil, on el rei 
va més despullat que mai, els mercats 
s’han desbocat del tot i tot plegat és tal 
com sembla. La crònica d’un frau: on 
la crisi la paga qui no l’ha provocada i 
qui l’ha provocada segueix acumulant 
guanys ingents. La llista, revisitada, és 
particularment llarga: reformes que 
eleven a rang constitucional el dogma 
neoliberal de l’obsessió pel dèficit, abo-
nament col·lectiu de factures alienes 

que hipotequen un futur col·lectiu, 
atacs impunes al deute sobirà que en-
riqueixen els taurons de sempre o res-
cats bancaris i bombolles especulatives 
resoltes amb les pitjors retallades an-
tisocials de la democràcia. Vandalisme 
de mercat lliure: com si mai abans tan 
pocs haguessin robat tant a tants. I en 
tan poc temps. 

Afortunadament, però, 2011 ha signi-
ficat l’inici de la indignació col·lectiva 
aplegada en les àgores de les places. Mi-

lers de veus anònimes que, des del maig 
passat, venen expressant, rere quatre 
anys de crisi, una categòrica esmena a 
la totalitat. Farts i fartes d’una econo-
mia de casino, del cop d’estat econòmic 
imposat pels mercats financers i de 
l’auge del capitalisme del desastre que 
tot ho malmet.

Com sempre abans, dialèctica pura i 
fulla de ruta alhora, és d’aquesta in-
dignació d’on pot néixer, en primera 
instància, un dic de contenció contra 
la doctrina del xoc del tsunami neoli-
beral. Allà on poden arrelar i créixer 
les llavors del canvi social. Mirall islan-
dès –allà on es neguen a pagar deutes 
privats, processen banquers i jutgen 
governs i la vida continua– que xiula 

[ PASSA A LA PÀGINA 2 ] >

editorial Ni en el nostre nom
ni amb el nostre diner 
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Des de 1995, Coop57 ha desenvolupat un 
projecte de finances ètiques, alternatives 
i solidàries que l’ha dut a recollir més de 
9 milions d’euros d’estalvi social i popu-
lar amb els que s’han finançat més de 600 
projectes de l’economia social i solidària. 
En els mateixos 15 anys, Coop57 ha crescut 
quantitativament i qualitativa, obrint-se al 
conjunt de les xarxes socials. I si bé és cert 
que va néixer al si del cooperativisme com 
un estri específic per al sector, ha acabat 
empeltant-se amb les diferents expressions 
de l’economia solidària, recollint tot el di-

namisme del teixit associatiu i vinculant-se 
amb les millors energies els moviments 
socials: empreses d’inserció, associacions, 
fundacions, moviments socials, ateneus, etc. 
Més de 375 entitats amb el suport de 1.300 
socis  i sòcies col·laboradors. 

De l’encaix simbiòtic amb les necessitats so-
cials, de la complicitat conreada amb els es-
pais compromesos amb la democràcia eco-
nòmica i la transformació social,  Coop57 
ha pogut projectar-se a través d’un genuí 
model de creixement sostingut i sostenible 
i d’autoorganització. Un model que reivin-
dicava un creixement en xarxa, horitzontal 
i autogestionari, arrelat a la realitat social 
i al desenvolupament comunitari. Model 
propi definit que ha fet possible que Coop57 
sigui, avui, una realitat sòlida a Andalusia, a 

l’Aragó, a Galícia o Madrid: una realitat sòli-
da en base a la fortalesa de les arrels. En una 
xarxa que ha crescut i que aquest octubre 
es trobarà a les Cotxeres de Sants per seguir 
afinant preguntes i seguir trobant respostes 
per als nous temps.

Nou torn de preguntes
És d’aquesta interpel·lació constant amb la 
realitat social i econòmica d’on ha nascut 
un nou torn de preguntes a les que la Troba-
da 2011 de Coop57 pretén donar respostes. 
L’experiència acumulada els darrers anys 

ens obre nous reptes 
i nous interrogants 
als que cal cercar de-
finicions comunes des 
de reflexions compar-
tides. És per aquest 
motiu que la Trobada, 
que pretén dinamit-
zar un debat obert i 
participatiu des de 
pròpia base social de 
Coop57, és, primer 

de tot, un punt d’arribada. Punt d’arribada 
perquè esdevindrà l’espai de confluència de 
tots els debats previs que cada secció territo-
rial ha viscut durant els darrers mesos. Un 
moment oportú per posar en comú idees, 
experiències i propostes per a un debat viu. 
Un punt d’arribada que arrencarà divendres 
però que diumenge haurà esdevingut ja un 
nou punt de partença. Que fixi nous rumbs, 
apropi pròxims horitzons i faci de Coop57 
un estri encara més sòlid, més arrelat i més 
útil. En la crònica de la victòria per etapes 
que és la història recent de Coop57: que 
cada passa endavant que fem, per petita que 
sigui, sigui irreversible. 

Objectius i dinàmica  
de la Trobada
I com qui pregunta no s’equivoca, en els 
mesos previs al conclave ens hem requerit 
alguns punts claus bàsics. Ens hem volgut 
preguntar quin futur volem per a Coop57: 
quin paper podem desenvolupar en l’econo-
mia social i solidària; com podem contribu-
ir a transformar l’economia i la societat des 
de l’activitat financera; com es pot combi-
nar el creixement amb la preservació d’un 

A punt per seguir trobant-nos,
a punt per seguir avançant

Trobada 2011 de Coop57
a les Cotxeres de Sants de Barcelona

que el que cal és seguir habilitant alternatives que ens 
permetin habitar el futur. Quan avui és el dia on el més 
transformador i emancipador que es pot fer és demostrar 
que ja caminem per altres camins. Que no serà ni en el 
nostre nom ni amb el nostre diner com es sostindrà el seu 
món impossible.

En això, precisament, estem entestats des de Coop57. En 
deixar enrere, per superació social, un model financer 
pervers; en deixar inútils, per obsolets, els mecanismes 
especulatius de l’economia-món; en dessecar i fer passar 
a la història, per justícia social, els temps de tanta in-
fàmia. Perquè en l’exercici de la pràctica de la llibertat, 
de la nostra responsabilitat personal i col·lectiva, el més 
necessari avui és seguir construint alternatives sòlides 
i solidàries. En la certesa, constant històrica, que no hi 
haurà un altre món possible –equànim, solidari, sosteni-
ble– sense una altra economia imprescindible. Construï-
da pam a pam, pas a pas, perquè a Coop57 som del parer 
que l’àmbit on més podem contribuir a canviar les coses 
és a la nostra vida quotidiana. L’únic territori alliberat del 
que disposem, on podem fer efectiva la indignació i l’únic 
lloc on gestar un altre futur que sigui casa comuna.

Més encara quan en matèria financera, la bancarització 
de les caixes i el dràstic tancament creditici han contri-
buït a l’estancament econòmic, a nivells històrics d’atur i 
precarietat i a la implosió de les desigualtats socials. Mol-
ta feina, doncs, enmig d’un temps i un espai on l’ofensiva 
neoliberal ha deixat un erm que és alhora terra arrassada 
i oportunitat. Oportunitat real, des de l’antic compromís, 
de saber que disposem de l’opció, segurament del dret 
i el deure, de construir un altre model socioeconòmic. 
D’avançar cap a la democràcia social i econòmica i as-
sentar-ne les bases solidàries per a fer-les duradores.

Potser per això, fa ben poc, el filòsof Slavoj Zizek sostenia 
que avui, ara i ací i més que mai, estem obligats a viure 
com si ja fóssim lliures. Que calia seguir rebutjant, obsti-
nadament, un (des) ordre insuportable i que calia sortir 
de la trampa d’aferrar-se al capitalisme tardà com a mo-
del inqüestionable. Potser per això també, aquest octu-
bre, rere 15 anys d’enxarxament col·lectiu, d’experiències 
acumulades, de demostrar-nos que unes altres finances 
solidàries són ben possibles i viables, ens retrobarem un 
cop més a l’escola permanent que és Coop57. En el nostre 
nom, ara si, i amb els nostres estalvis: per seguir anun-
ciant que no cedim, que no desistim ni desertem, i que 
seguim construint el que una minoria pretén destruir.

15 anys i una trobada. Aixoplugats en un futur comú, se-
guim fitant enrere per poder seguir endavant. Mentre allò 
anomenat sistema fa veure que desconeix l’abast de la 
nostra memòria. Motiu pel qual defugen la obvietat que 
no seran tres dècades de neoliberalisme les que ens faran 
desistir de seguir compromesos, més compromesos que 
mai, amb les nostres utopies quotidianes, fetes ja realitat. 
Si. Tossudament compromesos amb els nostres somnis. 
Amb el més vell dels nostres somnis. Allà on ens seguirem 
trobant i retrobant. Amb l’esperança anònima que boca-
orella passa el missatge: ‘espereu-nos, estem arribant’. 

[ editorial ] < VE DE LA PORTADA

Ni en el nostre nom
ni amb el nostre diner
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model de funcionament democràtic, 
participatiu i autogestionari. Pregun-
tes necessàries que arriben, a més, en 
el quart any de la crisi, enmig d’una 
recessió econòmica generalitzada i en 
un context de retallades antisocials i 
perllongada restricció en l’accés al 
crèdit del teixit productiu. 

Preguntes plantejades, en l’origen de 
la Trobada, per atendre cinc objectius 
preestablerts: definir col·lectivament 
les línies estratègiques de futur; cohe-
sionar i reforçar internament Coop57; 
fomentar la participació de tots els so-
cis de serveis (entitats de l’economia 
social i solidària) i dels socis i sòcies 
col·laboradors (persones i entitats que 
dipositen els seus estalvis); projectar 
Coop57 cap a la societat; i fomentar la 
intercooperació i el mercat social. Per 
aprofundir-los hem decidit organitzar 
el debat en quatre grans eixos: principis 
i valors; creixement, xarxa i participa-
ció; mercat social i intercooperació; i 
sistema integral de finances ètiques. Tot 
plegat des d’una dinàmica de treball 
oberta, participativa i horitzontal; des 
del mètode cooperatiu i la formulació 

col·lectiva. I fent també de la troba-
da un espai idoni per al coneixement 
mutu, per a l’intercanvi d’experiències 
i el debat d’idees. Trobar-nos per conèi-
xer-nos i trobar-nos, sobretot, per reco-
neixer-nos: en l’esforç compartit per fer 
realitat una sòlida alternativa finance-
ra, ètica i solidària.

Conèixer i reconèixer Coop57 com allò 
que va sent: una experiència singular i 
plural alhora. Una cooperativa de ser-
veis financers ètics. Un estri fèrtil per a 
l’economia social i solidària. Una xar-
xa de complicitats per a la transforma-
ció social. Un projecte col·lectiu que 
comença a tenir trets específics d’un 
moviment social ampli, civil i plural. 
Moviment, de base econòmica i arrel 
social, que treballa, demostrant-ho 
cada dia, que unes altres finances són 
possibles i necessàries. Coop57: una 
mena de cervell col·lectiu, un desafi-
ament a un món cada cop més injust 
i desigual, una escola per a un altre 
futur fet per altres camins. El Coop57 
que ets tu. I ella. I tots nosaltres. Els i 
les persones que el fan real, tangible 
i possible.

A punt per seguir trobant-nos,
a punt per seguir avançant

El penúltim cap de setmana d’octubre,
amb una previsió d’alta participació

Si el com és sovint tan important com el què, el finança-
ment de la Trobada 2011 s’està cobrint en base als propis 
valors de Coop57: independència, sense cap subvenció i 
a través de l’autogestió i autofinançament des de la base 
social.  Amb aquesta finalitat hem promogut diverses 
modalitats d’aportacions econòmiques i materials per a 
cobrir un pressupost que llinda els 24.000 euros. 

En la vessant econòmica, amb una quota d’inscripció 
de 20 euros i amb l’emissió de bons de suport per a les 
entitats i cooperatives sòcies i per als socis i sòcies col-
laboradors. Els bons, que es poden adquirir abans i du-
rant la trobada, tenen un preu de 20, 50, 100 o 300 euros. 
Els socis col·laboradors poden carregar els bons a comp-
te de la remuneració generada per les seves aportacions 
a Coop57. Les cooperatives, al seu torn, poden imputar 
es quotes d’inscripció i els bons de suport als respectius 

Fons d’Educació i Promoció Cooperatives. En tots els 
casos, es cerca la màxima implicació i capil·laritat en 
l’autogestió de la trobada, per garantir alhora que cap 
persona deixa de participar en la trobada per dificultats 
econòmiques i per assolir un pressupost que està des-
tinat tant a costejar les despeses d’organització com a 
sufragar el desplaçament i allotjament dels participants.

En l’imprescindible apartat d’aportacions no econòmi-
ques, cal destacar la implicació en les tasques organitza-
tives i de voluntariat, l’oferiment d’allotjament solidari o 
la prestació de serveis necessaris per a la Trobada 2011. 
Coherents en la nostra pràctica i fidels als principis in-
tercooperatius, cal assenyalar un darrer aspecte: tots els 
serveis contractats que es requereixen seran realitzats 
exclusivament a través d’entitats de l’economia social i 
solidària.

AUTOGESTIÓ I AUTORGANITZACIÓ

www.coop57.coop/trobada

Quatre eixos 
per a un debat col·lectiu
Tota la documentació relativa a la Trobada la podeu trobar en obert al web.

  Principis i valors
 ❚ 1.1 Principis i valors explicitats per Coop57 
 ❚ 1.2 Criteris socials de valoració

  Creixement, xarxa i participació
 ❚ 2.1 Estructura organitzativa de Coop57
 ❚ 2.2 Recopilació de les decisions que ha pres Coop57 
      en relació amb el creixement en xarxa
 ❚ 2.3 Estructura jurídica de Coop57
 ❚ 2.4 Dades bàsiques de Coop57 per seccions
 ❚ 2.5 Funcionament en xarxa

  Mercat social i intercooperació
 ❚ 3.1 El mercat social i Coop57
 ❚ 3.2 Promoció des de Coop57 de la intercooperació 
      i el mercat social

  Sistema integral de finances ètiques
 ❚ 4.1 Productes i serveis financers Coop57
 ❚ 4.2 Principals entitats de finances ètiques
 ❚ 4.3 La implicació de Coop57 en la construcció 
      d’una banca ètica
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Fernando Cid (Barcelona, 1959) és president de Coop57 des del 2010 
i soci de treball de Mol-Matric SCCL, una matriceria cooperativitzada 
després d’un tancament patronal el 1981, en una altra època de crisi 
i recessió. D’ençà, ha demostrat que democràcia i economia no són 
eternes antagòniques. I amb ell hem volgut conversar sobre l’actualitat de 
Coop57 i la Trobada 2011 que és a punt d’arribar.

Com sintetitzaries la trajectòria de Coop57 
des del seu naixement? Què ha aportat a 
l’economia social i solidària?
El recorregut realitzat és la crònica d’una evolu-
ció continua i continuada. A l’arrel, la voluntat de 
transformar les relacions del cooperativisme amb 
les entitats financeres. Per a poder disposar d’un 
mecanisme propi que permetés i garantís que l’es-
talvi de l’economia social es destinés a la mateixa 
economia social.

Després, la mateixa realitat ens va fer evolucionar 
a nous àmbits: a cada nova necessitat financera 
vam saber trobar, inventar o habilitar nous útils 
financers. Són ben bé setze anys reinventant-nos 
cada dia. Inventant nous útils o sent pioners en 
implantar-ne d’altres, com els títols participatius. 
Aquesta pràctica socioeconòmica és la que ha se-

duït i cridat altres territoris i nous espais socials a 
sumar-se a Coop57.

Però, sintetitzant, crec que Coop57 ha demostrat 
que una altra forma de gestionar les finances és 
ben possible i real. I això que a les beceroles del 
projecte tot sonava a utopia. El pas del temps, la 
perseverança persistent i l’esforç generós de mol-
tes cooperatives i persones ha demostrat que les 
utopies es poden fer realitat i esdevenir quotidia-
nes. Amb els temps que corren, no és pas poc.

Com ha afectat a Coop57 la crisi que va ar-
rencar el 2007?
Ens afecta en la mesura que no som impermea-
bles a la realitat econòmica. Ara bé, el nostre ter-
mòmetre de referència han estat les entitats sòcies 
i el teixit social. Tot plegat, han concorregut espe-
cificitats particulars i aparentment contradictòri-
es. Ha estat un fèrtil equilibri social, lògica pura 
de suport mutu, de retroalimentació. L’augment 
d’aportacions dels socis col·laboradors s’ha man-
tingut i ha crescut malgrat la crisi i les necessitats 
econòmiques de tantes persones. Aquest creixe-
ment, fruit d’una renovada consciència social 
respecte el paper de la banca en la crisi, ha ga-
rantit poder respondre a les necessitats financeres 
de l’economia cooperativa, social i solidària. Unes 
entitats que s’han trobat amb el tancament credi-
tici, amb el canvi de condicions de les línies credi-
tícies de què disposaven, amb endarreriments de 
pagaments, amb tensions de tresoreria i liquidesa. 
Ha estat l’estalvi social el que ha permés garantir 
l’accés al crédit, mantenir llocs de treball i fins i 
tot crear-ne de nous. I això és tota una lliçó de 
la societat civil i el cooperativisme en plena crisi. 
Lliçó als gestors públics i privats, obsedits pel dè-
ficit, que demostra que el que més cal és voluntat. 
És aleshores quan t’adones de la importància de 
Coop57, perquè de prop, en el dia a dia, a vegades 
no en som conscients del tot.

Amb motiu de 15 anys de camí transcorre-
gut, com valores el procés previ a la Trobada 
2011? Com l’heu plantejat?
Provant que sumi el màxim nombre de compli-
citats, de perspectives, de sensibilitats. És a dir, 

provant que sigui un procés participatiu on im-
plicar, sobretot, els socis col·laboradors per tal que 
tinguin més visibilitat i implicació. El desenvolu-
pament, ara per ara, ha estat acceptable, sobretot 
tenint en compte que era tot un repte. Però les 
valoracions definitives hauran d’esperar.

I com arribem a la Trobada?
En bona forma física, amb moltes ganes i amb for-
ça dinamisme. El fet que Coop57 ja siguem més de 
1.500 persones i quasi 400 entitats evidencia que ja 
som xarxa, que hi ha base social sòlida i una enor-
me responsabilitat col·lectiva per seguir avançant. 
Més encara, tenint en compte que la realitat social 
treballa al nostre favor.

I que n’esperem?
Primer, una reflexió col·lectiva, un relat comú, 
sobre el que ha estat Coop57 i allò que volem que 
sigui. Després, que aconseguim consensuar quina 

és la fulla de ruta per als propers anys i quines 
prioritats són les més cabdals. I alhora, una par-
tipació important que enforteixi els resultats, que 
enxarxi a tots els que som Coop57, que ens per-
meti conèixer-nos millor. Per conjurar els riscos 
que tot creixement implica: no perdre ni origen ni 
valors, ni proximitat ni identitat.

Entrevista a Fernando Cid | President de Coop57

“Mentre hi hagi equip, hi haurà partit:
queda molt camí per recórrer”
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Personalment, quins creus que són els reptes i planteja-
ments pel futur?
D’una part, un que tenim fa temps: el model de creixement, sos-
tingut i sostenible, en xarxa. I en aquest sentit, créixer capilarment 
cap a baix més que cap a dalt: a l’àmbit comarcal, a l’àmbit mu-
nicipal, fins i tot a l’àmbit de barri. De l’altra, un debat sobre la 
reformulació organitzativa, paral·lel al creixement experimentat, 
i que la Trobada haurà de començar a resoldre. Com aprofundir 
en mecanismes àgils i efectius de participació, en els processos 
de presa de decisió i en les dinàmiques d’implicació dels socis de 
serveis i els socis col·laboradors. És a dir, com enfortir encara més 
Coop57: per dins i per fora.

I avui on som?
Penso que en un punt que anys enrere se’ns feia impensable. 
Coop57 és la referència del sector de les finances ètiques. Per 
volum i qualitat però, sobretot, per confiança dipositada i per la 
pràctica que desenvolupem. Per haver estat capaç d’inventar-se a 
ell mateix: sense referents previs. I perquè avui, enmig de la crisi, 
som capaços de respondre a les necessitats de la nostra gent i del 

sector que preconitza la democràcia econòmica i social. També 
perquè hem demostrat que els canvis no ens paralitzen ni ens su-
posen un problema. Canviarem el que calgui per no canviar, per 
poder seguir donant un suport decidit a l’economia social i soli-
dària i a la transformació ètica i equitativa de la nostra societat. 
Som un gran equip que treballa dur i rema en la mateixa direcció. 
Fa 16 anys que suem la samarreta. Hem aprés i no volem deixar 
d’aprendre. I mentre hi hagi equip, hi haurà partit.

PROGRAMACIÓ
TROBADA2011 COOP57
21, 22 i 23 d’octubre de 2011 
Cotxeres de Sants · Barcelona
Carretera de Sants, 79 | Metro: L1-L5 Plaça de Sants

Divendres 21 d’octubre · De 18.00 a 21.00 hores 

 18.00 Recepció i acreditació. 

 19.00 Acte d’obertura, 
presentació i explicació de la dinàmica de la Trobada. 

 19.30 Passi del documental  
La tierra asoma: Amayuelas i debat posterior. 

Dissabte 22 d’octubre de 2011 

 9.00 Recepció i acreditació 

 10.00 - 14.00 Debat dels eixos de treball en grups 
- Principis i valors 
- Creixement, organització en xarxa i participació 
- Mercat social i intercooperació 
- Sistema integral de finances ètiques 

 14.15 Dinar popular 

 16-18 Debat dels eixos de treball en grups

 18.15 - 20.15 Mostra d’experiències d’entitats sòcies de Coop57: 
construint una altra economia des la realitat local: 

  Taula 1 | Lluites socials i experiències de transformació 
econòmica. Amb Ca la Dona, l’Observatori DESC, el Casal Can 
Capablanca i Mol Matric SCCL 

  Taula 2 | Desenvolupament local des de l’economia soli-
dària. Amb Koordinadora de Jóvenes del Parke, Productes i Serveis 
de la Vall SCCL, Milhulloa i Fundació Adunare 

  Taula 3 | Sostenibilitat mediambiental i economia solidà-
ria. Amb Gneis SCCL, Aiguasol SCCL, Agresta i Rzero

  Taula 4 | Consum responsable i mercat social. Amb Mercado 
Social de Aragón, El Brot SCCL, Alternativa 3 SCCL i Som Energia

  Taula 5 | Lluita contra la marginació social. Amb Abierto 
hasta el Amanecer, Genera, Casal dels Infants per a l’Acció Social als 
Barris i Comitè 1r de Desembre. 

  Taula 6 | Cultura lliure i autogestionada. Amb La Clandestina, 
FreePress, Cinebaix i Bidó de 9Barris (gestora de l’Ateneu de 9Barris)

 20.30 - 21.30 Espectacle d’humor: Conflictes i solucions improvisades

 21.45 Sopar i concert

Diumenge 23 d’octubre de 2011 

 10.30 - 12.00 Posada en comú dels grups de debat i acte de clausura

 12.15 Acte públic: Desenvolupament local,  
sostenibilitat i economia solidària:

  - Claus i reptes per a un nou model econòmic sostenible 
i solidari. Luis González Reyes, coordinador d’Ecologistas en Acción

  - L’economia solidària com a resposta a necessitats 
socials. Joan Subirats, professor de ciència política de la UAB

  - Les aportacions de l’economia feminista. Cristina Carras-
co, professora de teoria econòmica de la UB

AVANÇ DE
  



6 20
setembre 2011

butlletí informatiu

Eva Ortuñez, Coop57-Madrid

“Estem demostrant que 
es pot respondre a la 
crisi des de paràmetres 
ètics, socials i solidaris”

Com resumiries l’experi-
ència de Coop57 Madrid?
Ja hem acomplert els 4 anys 
de funcionament. Un temps 
que ha permès demostrar i 
demostrar-nos que el treball 
en xarxa, col·laboratiu i au-
togestionat és possible. Que 

és viable coordinar –des del treball quotidià i 
militant– l’estalvi, l’esforç i les necessitats de 40 
entitats i 143 persones.
Quatre anys que també ens han demostrat que 
es poden idear, crear i desenvolupar alternatives 
i possibilitats. I respondre a la crisi des d’altres 
paràmetres. És a dir, que estem vivint haver fet 
realitat un somni que moltes persones teníem 
fa temps: participat directament d’una proposta 
social que creix i funciona com a model de gestió 
alternatiu al sistema bancari. I que també ens 
ha facilitat conèixer persones i entitats, generant 
sinergia i millor cooperació i col·laboració.
Respecte a Coop57-Madrid, des de 2007 hem tin-
gut dues etapes: la d’implantació i assentament i 
una segona de projecció i creixement, que és on 
som ara. Actualment cerquem millors respostes 
a les necessitats de l’economia social de la Co-
munitat de Madrid, per afavorir el seu desenvo-
lupament. En l’actual context de crisi, està sent 
una peça clau per a la promoció i creixement de 
l’economia social i per a finançar projectes que 
generen ocupació. 

Com heu preparat la trobada?
Per diversos mitjans, des de vies convencionals, 
a trobades o habilitant d’espais d’internet de fò-
rum i debat, recollint totes les reflexions i apor-
tacions que el debat plantejat ha suscitat. Tam-
bé en espais informals i en debats espontanis, 
perquè hi ha una gran expectativa sobre com 
avançarem i concretarem diferents aspectes. La 
Trobada serà l’espai idoni per resoldre-ho.

Que n’espereu de la Trobada?
Agilitzar les respostes financeres, planificar per 
créixer de forma més eficaç, reforçar la fiabilitat 
del sistema de gestió i innovar els útils financers. 
I, per suposat, conèixer i conèixer-nos millor. Fer 

noves amistats, reforçar les existents, posar cara 
a converses telefòniques, amarar-se d’experièn-
cies, reforçar la intercooperació. I abans d’aca-
bar, posar data a la propera trobada.

Afegiries res?
Sí, que estem sent capaços de donar la resposta 
econòmica que la banca usurera nega, no conce-
deix i que, per tant, estem possibilitant el desen-
volupament socioeconòmic. Demostrant alhora 
que hi ha projectes viables que generen treball  
i riquesa comunitària i milloren les condicions 
de vida. Que no és poc amb la que està caient.

Rafael Ramírez, Coop57-Andalusia

“La trobada assentarà 
les bases del Coop57 
del futur i ens permetrà 
seguir somiant”

Com sintetitzaries la 
trajectòria de Coop57-
Andalusia des del seu 
naixement?
La dinàmica ha estat 
positiva. Des l’Assem-
blea Fundacional de 
setembre de 2008 hem 

experimentat un ritme de creixement constant 
i notable, tant en allò relatiu al nombre de pro-
jectes finançats com en el que fa referència a la 
participació i al nombre de d’entitats membres i 
persones col·laboradores. El balanç, en perspec-
tiva, pensem que és molt bo. Qualitativament i 
quantitativa. L’experiència s’ha demostrat veri-
tablement interessant.
Aterrant a la realitat, hem impulsat una vintena 
d’operacions per dotar de finançament a iniciati-
ves, consolidar projectes molt diversos i fomentar 
l’economia cooperativa i solidària andalusa. De 
d’experiències d’agricultura ecològica, d’inserció 
laboral, de suport a persones dependents, passant 
per cooperatives de serveis, projectes culturals o 
d’investigació social.
És així com Coop57 ha obert una nova finestra 
en el marc de l’economia social andalusa. Avui, 
ara i aquí, és una realitat que ens ha permès fi-
nançar projectes que la banca convencional mai 
hauria fet possible. Tot plegat amb un impacte 
social positiu en el reforçament de l’economia 
social, en el manteniment i creació d’ocupació i 
en l’enxarxament col·lectiu.

Com heu preparat la trobada?
Estem treballant per arribar en les millors con-
dicions a Barcelona. Setembre serà clau. De mo-
ment, hem realitzat una primera trobada on es 
varen abordar les grans línies mestres, on s’han 
debatut els documents, s’han enllestit els pre-
paratius d’un viatge que serà col·lectiu i s’han 
impulsat iniciatives que facilitin la participació 
en un territori tan extens com l’andalús. El pas-
sat 17 de setembre varem concloure els debats 
previs i ara ens queda perfilar les aportacions 
abans de viatjar.

Què n’espereu de la Trobada?
Les expectatives són molt ambicioses. El procés 
de Coop57 ha d’afrontar una sèrie de debats i re-
alitats que han anat sorgint els darrers anys. Per 
a nosaltres és molt important que el debat sigui 
el més ampli possible i les conclusions, de con-
sens. En aquest procés col·lectiu s’assentaran les 
bases d’allò que serà Coop57 en el futur. També 
esperem concreció per a desenvolupar el desit-
jat, imprescindible i necessari mercat social, que 
solidifiqui alternatives econòmiques solidàries.

Volies afegir quelcom.
Sí. Una reflexió de Martin Luther King. Deia: 
“Tinc un somni, un sol somni, seguir somiant. 
Somiar amb la llibertat, somiar amb la justí-
cia, somiar amb la igualtat”. Avui, ara i aquí, 
Coop57-Andalucía és part d’aquest somni. 

Ramón Carmelo, Coop57-Galícia

“Som un estri de 
transformació social, 
som part activa d’una 
alternativa real”

Com sintetitzaries 
la trajectòria de 
Coop57-Galícia des 
del seu naixement?
De forma positiva, per-
què després de dos anys 
s’han pogut assolir els 
objectius qualitatius 

que es va fixar el Grup Promotor. Destacaria el 
valor afegit de formar part d’una eina de base 
democràtica i autogestionària que resol una 
part important de la greu problemàtica finan-
cera, aguditzada amb la crisi del capitalisme. I 
afegiria la creixent sensibilitat social ciutadana, 

Amb motiu de la Trobada 2011 hem volgut conversat amb totes les seccions territorials per copsar com 
valoren la seva experiència i trajectòria, com han preparat el procés de trobada i que n’esperen del ma-
teix. Eva Ortuñez (Madrid), Rafael Ramírez (Andalusia), Ramón Carmelo (Galícia), Rosa Miró (Catalunya) i 
Javier Ortega (Aragó) ens han ofert les seves respostes.

COOP A COOP



720
setembre 2011

butlletí informatiu

l’interès social que desperta el projecte i el grau d’implicació i correspon-
sabilitat de la nostra base social. Sense oblidar l’aprenentatge continu i 
suport mutu que se’ns ha donat des de l’organització en xarxa i l’equip 
tècnic de Coop57 per tirar endavant el projecte. En els reptes pendents, 
millorar alguns aspectes, com la captació d’estalvi de forma prioritària en 
la nostra base social, que a Galícia disposa d’un enorme potencial en els 
àmbits del cooperativisme, la cooperació i els moviments socials.

Què heu aportat a l’economia social gallega? 
Hem potenciat processos d’intercooperació i desenvolupament de xarxes, 
millorant experiències d’intercanvi i coneixement mutu. I hem incidit en 
la visibilitat de l’economia solidària com a pràctica diària i alternativa in-
tegral. No som un pedaç, som un estri orientat a la transformació social. A 
més a més, el naixement de Coop57-Galícia ha contribuït a la millora del 
coneixement de la trajectòria del mapa de l’economia solidària gallega.

Com heu preparat la trobada?
Hem provat de combinar la celebració d’assemblees i jornades presencials 
amb el dinamisme de les noves tecnologies i eines telemàtiques. Sempre 
provant d’eixamplar la participació per garantir un debat obert a les bases 
de la secció i garantint la màxima divulgació per assolir major implicació. 
També hem escollit coordinadores de cada eix temàtic per a que dinamitzes-
sin cada debat i els sintetitzessin. 

Què n’espereu de la Trobada?
Esperem ser-ne parts actives, amb l’objectiu de contribuir a que sigui una 
activitat que permeti millorar el coneixement, l’aprenentatge mutu i el 
bon clima, que han estat els factors de la nostra consolidació. Després, 
concretar, prioritzar, temporalitzar i consensuar propostes de millora en 
tots els àmbits. Seguir sent coherents amb la nostra missió cooperativa; 
gaudir de la riquesa de la nostra diversitat; i, per últim, contribuir a la 
visibilitat del rol de Coop57 en particular i el de l’economia solidària en 
general.

Rosa Miró, Coop57-Catalunya

“La perseverança, l’adaptació i la 
voluntat de servei són els trets de 
Coop57”

Com sintetitzaries l’experiència de 
Coop57?
Al meu parer, algunes de les característiques de la 
trajectòria cooperativa de Coop57 són la perseve-
rança, l’adaptació i estar guiada per la voluntat 
de servei. Trajectòria no exempta de discussions, 
debats i reflexions, perquè construíem quelcom 
que no existia. Trajectòria on hem anat incorpo-

rant idees, ampliant-nos a  nous sectors i adaptant recursos i productes a 
les necessitats de l’economia social i solidària. Hem perseverat, ens hem 
adaptat, hem servit.
En perspectiva, Coop57 es va crear per ser una eina financera al servei de 
les persones –bé agrupades en projectes cooperatius, bé individualment 
amb voluntat de fer un estalvi socialment útil socialment. Amb una pràc-
tica que contribueix una societat més justa. I des del convenciment fona-
mental que ha estat la voluntat i capacitat de servei la que ha fet possible 
la nostra permanència.

Què ha aportat a l’economia solidària catalana? 
Diria que l’aportació ha tingut un disseny recíproc, d’anada i tornada, 
basat en el suport mutu. Coop57 funciona perquè les entitats i persones 
dipositen la seva confiança en una gestió econòmica cooperativa i perquè 
moltes persones hi dediquen temps i energia. Amb la crisi s’ha vist per-
fectament: ha estat l’augment de la consciència social cap a les finances 
ètiques la que ha compensat i ha permès finançar tots els projectes. Fent 
de Coop57 una peça indispensable per a l’economia social.

Com heu preparat la trobada?
Aprofundint en els mecanismes de participació i optimitzant al màxim 
els dos dies on ens trobarem amb la resta de seccions. A Catalunya, hem 
realitzat diferents convocatòries obertes per explicar primer el projecte. 
Després hem convocat diverses sessions de treball, detectant els punts 
d’interès, perfilar les preguntes i prioritzar les qüestions que més ens 
interpel·len. Al setembre, hem retornat a tothom els resultats oberts de les 
sessions. Per compartir-los.

Què n’espereu de la Trobada?
Doncs trobar-nos. Pensem que debatre i conèixer-nos millor facilitarà la 
cohesió i la definició “actualitzada” de les línies estratègiques de Coop57. 
Esperem també que encara projecti més a Coop57 cap a la societat i que 
reforci, cap endins i cap enfora,  els vincles de l’economia social. Afegiria 
també, ¿per què no?, que espero que ho passem bé, tant en els espais for-
mals com en els informals, fent petar la xerradeta.

Javier Ortega, Coop57-Aragó

“Hem aportat coherència: allà on 
paraules i fets coincideixen”

Com sintetitzaries l’experiència de 
Coop57-Aragó?
En tres etapes. El 2005, treballant molt cap en-
dins, per arrencar, per generar confiança, per 
consolidar equips. Per obrir vies i explorar ca-
mins, perquè vam ser la primera secció en consti-
tuir-se. Érem el banc de proves, un procés nou per 
a tots, ple de complexitats i dificultats en relació 

al creixement que, paradoxalment, avui són punts forts de Coop57. 
La segona etapa va ser d’assentament. I la tercera, la d’impulsar la conso-
lidació. Queda camí per recórrer, però avui podem dir que Coop57-Aragó 
és l’estri financer de referència de l’economia solidària. Un sector on hem 
aportat un servei cooperatiu adaptat a les seves necessitats i il·lusió per 
enxarxar-se i compartir. I diria també que hem aportat coherència: parau-
les i fets coincideixen.

Com heu preparat la trobada?
D’entrada, caldria dir que un dels aspectes més enriquidors de Coop57 i de 
l’economia solidària en general és que el debat i la reflexió són continus. 
Però a banda de dues assemblees generals, en vam realitzar una d’extra-
ordinària durant l’abril per tractar específicament la Trobada. Els matisos 
més interessants, la pluja d’idees, els van donar els companys que no par-
ticipen habitualment en els òrgans de Coop57. I els nivells de participació 
han estat molt satisfactoris. Ara per ara, però, estem centrats en animar i 
possibilitar l’assistència a la Trobada, fent un esforç extra d’activitats per 
reduir les despeses de desplaçament. Entre d’altres, una rifa!

Què n’espereu de la Trobada?
Crec que totes i tots estem d’acord en què Coop57 és un instrument col-
lectiu al servei de l’economia solidària i amb vocació de transformació 
social i, per tant, el camí cal fer-lo amb el major nombre de persones i 
entitats possibles. Allò cabdal és que ens trobem i participem el màxim 
nombre de persones de totes les seccions. A fi i efecte de conèixer-nos més, 
reforçar-nos, treballar i gaudir conjuntament. De ben segur que serà un 
bon termòmetre (portes endins i portes enfora) per radiografiar la nostra 
capacitat organitzativa i d’autogestió en tots els àmbits.
I alhora, món canviant, la realitat de Coop57 i el context actual segura-
ment ja no són els mateixos que fa una dècada, ni tan sols que cinc anys 
enrere. Per això esperem que la Trobada ens serveixi per anar definint 
col·lectivament els pilars operatius i les arrels estratègiques que volem per 
a Coop57 per als propers 3, 5 o 10 anys...
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Durant el primer semestre de 2011 van sumar-se a Co-
op57-Aragó 25 persones 3 dues noves entitats: la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de l’Aragó (CAV Aragón), la 
Fundació Baruca i el Centre d’Estudis Comarcal del Bajo 
Martín. La Confederación de Asociaciones Vecinales de 
Aragón (CAV Aragón) va néixer per a coordinar el movi-
ment veïnal aragonès i com a eina útil per a la vertebra-
ció del territori, la defensa dels serveis públics i el respecte 
per l’entorn natural.

La Fundación Baruca va 
néixer el 2008 de la vo-
luntat mancomunada de 
Atades, la Fundación Rey 
Ardid (sòcia de Coop57) i 
l’Ajuntament de Bielsa de 
proporcionar a les persones 
amb discapacitat serveis de 
vacances, repòs i lleure en 
entorns normalitzats. El 2010 va acabar de rehabilitar la 
masia Caserón Baruca, que ofereix 10 apartaments rurals 
adaptats i 2 sales d’ús comú.

Finalment, el Centro de Estudios Co-
marcal del Bajo Martín és una ins-
titució cultural sense ànim de lucre 
que desenvolupa una intensa tasca 
d’investigació i difusió cultural a la 
comarca, recuperant el patrimoni 
oral i la memòria de la zona.

De l’Assemblea a la Trobada
En allò relatiu a l’activitat de la secció, l’1 de febrer va 
desenvolupar-se l’Assemblea General on es varen aprovar 
el pressupost i el pla de treball, les remuneracions a les 
aportacions i els preparatius de la Trobada 2011, així com 
la renovació del Consell de Secció. Dos mesos després, el 2 
d’abril, va realitzar-se una Assemblea Extraordinària, de 
caràcter monogràfic, per abordar en profunditat els de-
bats plantejats per a la trobada. Finalment, el 27 de juny 
es va realitzar una altra Assemblea General per aprovar 
els comptes, la memòria de l’exercici 2010 i la modifica-
ció estatutària i dedicar bona part de la mateixa assem-
blea a concretar la implicació i les activitats de cara a la 
trobada estatal de Coop57.

Passant pel carrer
En les tasques de divulgació social, el semestre ha estat 
prolífic. Coop57 va participar en el Taller d’Associacionis-
me i Cooperació organitzat per la FABZ (moviment veïnal 
de Saragossa), en el ‘Mercat Lliure de Torrero’ organitzat 
pel Centre Social Okupat Kike Mur, en les I Jornades de 
Sobirania Alimentària convocades per Enginyers sense 
Fronteres; en l’acampada del 15#M a Saragossa amb la 
xerrada “Alternatives a la banca tradicional”; o en la jor-
nada Emprender en la Economía Social impulsada per 
Adibama. A més, Coop57 s’ha integrat en el projecte de 
guia d’entitats del casc històric de Saragossa “Projectes 
que transformen el barri”, es va implicar en les jornades 
contra la crisi “Defensar el territori, canviar el model” i va 
prendre part en el curs d’Economia Solidària i Ús Ètic del 
Diner organitzat per Financiación Solidaria, sòcia funda-
dora de Coop57-Aragó.

Préstecs aprovats [Aragó]

Idema  89.000 € a 22 mesos 

ARA40 Es finança l’adjudicació de dos contractes d’audito-
ria, consultoria, assessorament i col·laboració en el marc de 
l’Agenda21 local amb diferents consistoris.

REAS Aragón  4.000 € a 3mesos 

ARA41 Avançament de la subvenció atorgada per l’Ajunta-
ment de Saragossa per a la promoció social i el foment del 
coneixement de l’economia solidària.

OS Mesaches  50.000 € a 3 mesos 

ARA42 Es finança l’endós de factures a l’Ajuntament de Sa-
ragossa per a la prestació de serveis al Centre Municipal de 
Temps Lliure ‘Barbol’ i per al desenvolupament i gestió del 
Programa d’Educació al Carrer.

GIRASOLAR  19.286 € a 3 mesos 

ARA43 Es finança la primera certificació d’obra del “siste-
ma autònom de microgeneració al centre de truficultura de 
Graus”, subvencionat per la Diputació d’Osca.

AMEDIAR  90.000 € a 3 mesos 

ARA4 Es finança el conveni de col·laboració subscrit amb 
l’Ajuntament de Saragossa per a desenvolupar el projecte “In-
termediació Comunitària Pla Integral Casc Històric”.

ASAPA  3.000 € a 6 mesos 

ARA45 Associació de suport a persones preses. S’avança la 
quantitat pendent de cobrar de l’Ajuntament de Saragossa per 
a activitats d’Acció Social de suport a persones preses

FABZ  20.000 € a 6 mesos 

ARA47 Federació veïnal dels barris 
de Saragossa. Es finança un cobra-
ment pendent de l’Ajuntament de 
Saragossa per desenvolupar l’Escola Ciutadana 2010 i plans 
de dinamització i planificació estratègica.

Comisión Ciudadana    
Antisida de Aragón  45.000 € a 6 mesos 

ARA48 Es finança el funcionament ordinari de l’entitat, dedi-
cada a la prevenció i la lluita contra la sida.

Tres noves entitats sòcies  
i nou operacions aprovades

Noves entitats sòcies
 ❚ Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAV Aragón)
http://cavaragon.wordpress.com
 ❚ Fundación Baruca 
http://www.reyardid.org/proyectos_detalle.php?id=34
 ❚ Centro de Estudios comarcal del Bajo Martín 
http://www.comarcabajomartin.es/conoce_la_comarca/centroestudios.php

Aragó

COOP57 ARAGÓ  41 entitats
255 persones

socis
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Durant el primer semestre de l’any es van associar a Coop57-Madrid 11 persones i 
quatre noves entitats. Es tracta de l’associació Proyecto Hogar, Idealoga S. Coop. Mad., 
La Koma Madrid i l’associació Quisqueya Cultural.

Proyecto Hogar és una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública el 
1989. Es dedica a l’atenció de persones drogodependents i altres col·lectius en risc d’ex-
clusió social, gestionant pisos de suport i processos de deshabituació i atenent cada any 
120 persones.

Idealoga S. Coop. Mad. és una cooperativa de treball d’iniciativa social nascuda el 2002 
que presta serveis d’intervenció psicosocial a persones, grups i organitzacions orientats 
al foment de l’autonomia i la capacitació personal i col·lectiva.

La Koma Madrid és una 
associació sense ànim de 
lucre constituïda el 1988 i 
nascuda de la inquietud per 
la situació social als barris 
de Madrid i la manca de re-
cursos especialitzats en in-
tegració sociolaboral per a la lluita contra l’exclusió social. Genera i promou projectes 
integrals de prevenció, assistència i formació, entre d’altres.

Finalment, Quisqueya Cultural és una associació sense ànim de lucre, constituïda el juny 
de 2005 i orientada a la cooperació i desenvolupament en suport de la cultura domi-
nicana. Integrada per la comunitat dominicana i ciutadans madrilenys, alena la plena 
integració de la immigració en tots els àmbits, a través d’activitats culturals i artístiques.

Durant el primer semestre, Gneis S. Coop. Mad. va realitzat una renovació voluntària, 
per un any addicional, dels títols participatius emesos l’abril de 2009.

Assemblea i Trobada
Durant el primer semestre de 2011, Coop57 va realitzar una Assemblea General el gener 
i una altra el maig, aquesta darrera per aprovar els pressupostos i el pla de treball i on es 
va començar a treballar, en grups de treball i per blocs temàtics, el procés de debat que 
conclourà a la Trobada de Barcelona. La secció madrilenya va habilitar un espai ciber-
nètic (http://coop57madrid.foroactivo.com/) on s’ha bolcat el resultat de tots els debats.

En allò relatiu a l’activitat social, Coop57 va ser entrevistat a “A vivir Madrid” de la 
Cadena Ser i a Tele K; va participar en ‘Emprende Vallecas’, una coordinadora d’entitats 
d’economia social per a fomentar la creació d’ocupació; i va prendre part en la presen-
tació del Banco Palmas, una experiència de moneda social i microcrèdits del Brasil. La 
publicació oficial de Coceta va ressenyar el quart aniversari de Coop57-Madrid.

Acais, Comunidad y Desarrollo  
S. Coop. Mad.  100.000 € a 5 anys 

MAD21 Es finança un pla integral de convivència y desen-
volupament als instituts públics del districte de Villaverde a 
Madrid.

Catep Intervención Social,  
S.Coop.Mad.  40.000 € a 2 anys 

MAD22 Es finança la demora en el cobrament de serveis 
prestats a l’Ajuntament de Parla.

Asociación Punto y Coma  
(Diagonal)  35.000 € a 24 mesos 

MAD23 Finança la inversió en millores tecnològiques (reno-
vació d’equipaments) i en la creació d’un nou web.

Redes, S. Coop. Mad.  90.000 € a 24 mesos 

MAD24 Finança l’organització i desenvolupament de plans 
de convivència i integració social als barris madrilenys de Pan 
Bendito i San Isidro.

Yerel, S. Coop. Mad.  30.000 € a 12 mesos 

MAD25 Es financen diversos projectes socials i educatius a 
Villaverde i Cañada Real.

Abierto Hasta el    
Amanecer S. Coop. Mad.  18.000 € 
MAD26 Avançament de subvenció concedida per la Conselle-
ria d’Ocupació i Dona de la Comunitat de Madrid  per finançar 
activitats de formació, foment i difusió de l’economia social.

Asociación Cultural   
Traficantes de Sueños  18.000€ 
MAD27 Primer préstec d’intercooperació que finança una 
nova plataforma on-line de Traficantes de Sueños desenvo-
lupada per Dabne tecnologías de la información (sòcia de 
Coop57-Madrid).

Quatre noves entitats sòcies  
i sis operacions aprovades

Noves entitats sòcies
 ❚ Proyecto Hogar  www.proyectohogar.org
 ❚ Idealoga S. Coop. Mad. www.idealoga.org
 ❚ La Koma Madrid  www.lakoma.org
 ❚ Quisqueya Cultural  www.quisqueyacultural.es

Madrid

Préstecs aprovats [Madrid]

COOP57 MADRID  44 entitats
152 persones
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Durant els sis primers mesos de l’any es van 
donar d’alta a Coop57-Galícia 8 persones i 
dues noves entitats: Tagen Ata Língua e Co-
municación, S. Coop. Galega i l’Asociación 
Coordinadora Nacional Galega da Marcha 
Mundial das Mulleres. 

Tagen Ata Língua e Comunicación és una 
cooperativa de treball associat constituïda 
el 2003. Integrada per sis persones sòcies i 
una assalariada, desenvolupa continguts di-
gitals, serveis de consultoria i comunicació 
i la prestació de serveis lingüístics. Activa-
ment compromesa amb la llengua gallega 
i la transformació social a través de l’aposta 
pel cooperativisme i l’economia social.

Per la seva banda, l’Asociación Coordinadora 
Nacional Galega da Marcha Mundial das Mu-
lleres és una espai social de base, integrada 
per 36 organitzacions gallegues, que s’integra 
en la xarxa del moviment feminista interna-
cional, que treballa arreu per eliminar les 
causes de la pobresa, la desigualtat, la discri-
minació i la violència contra les dones. En el 
cas gallec s’organitza amb un model descen-
tralitzat per comarques.

Durant el darrer se-
mestre, Coop57-Galí-
cia ha convocat tres 
Assemblees Generals: 

el 29 de gener a Santiago de Compostel-
la, per a tancar l’exercici 2010 i debatre el 
Pla de Treball 2011; el 7 de maig, també a 
Santiago, per abordar les tasques prepara-
tòries de la Trobada 2011; i el 18 de juny a 
Pontevedra per aprovar la Memòria Social i 

el compte de resultats de l’exercici anterior, 
així com per renovar els òrgans socials, de-
dicant mitja jornada sencera a aprofundir 
en els eixos temàtics de la Trobada.

En les tasques de sensibilització social i acti-
vació ciutadana, Coop57 va participar en 18 
debats i tallers en 10 municipis gallecs. La de-
manda d’informació també es va disparar ar-
ran de les àgores de les places impulsades per 
la indignació cristal·litzada en el 15#M, però 
també per les peticions de l’associacionisme 
veïnal, l’ensenyament públic, el cooperati-
visme de consum, els moviments ecologista, 
altermundista i feminista i els equips de des-
envolupament local de diversos consistoris. 
En aquestes presentacions es donaven a co-
nèixer els tres estris financers ètics existents a 
Galícia: AIS O Peto, Fiare i Coop57.

Durant el primer semestre de l’any es van 
associar a la secció andalusa de Coop57 6 
persones més i dues noves entitats. D’una 
banda, l’Asociación Educativa Barbiana: es 
tracta d’un grup de persones que promo-
uen l’educació per a la pau i la solidaritat 
en l’àmbit local i des de 
la constatació que cal 
revertir els valors pre-
dominants que fan de 
l’escenari mundial una 
realitat injusta i hostil 
per al 80% de la huma-
nitat. De l’altra, l’empresa de consultoria 
especialitzada en cooperació internacional 
i desenvolupament social Leitmotiv, S.C.A. 
també s’ha associat a Coop57. Leitmotiv és 
una cooperativa d’interès social constituïda 
a Sevilla l’any 2009

Actius i en xarxa
En relació a la Trobada 2011 de Coop57, 
Andalusia va convocar una primera reunió 
monotemàtica el 14 de maig i el 17 de se-
tembre va realitzar la reunió preparatòria 
de la trobada de l’octubre a Barcelona. Men-

trestant, Coop57-Andalusia va prendre part 
al Congrés Extraordinari de FEANSAL (Fe-
deració Empresarial Andalusa de Societats 
Laborals) i a les Jornades d’Emprenedoria 
Social, organitzades en el marc del Projecte 
Europeu People.

Préstecs aprovats [Andalusia]

Almenara Equipamientos SLL   30.000 € a 4 mesos

AND13 Societat laboral, especialitzada en fusteria per a mo-
biliari infantil i material didàctic. Es finança la compra de 
material destinat a equipar l’escola bressol “La Barca de la 
Florida” de Jerez de la Frontera.

Calesur  45.000 € a 5 mesos 

AND18 Centre d’Assessoria Legal i Estudis Econòmics del 
Sud, nascut com a espai de suport a l’economia social andalu-
sa. L’operació finança un dels pagaments per a l’adquisició en 
propietat del local ubicat al carrer Historiador Juan Manzano 
al barri de Montequinto de Dos Hermanas (Sevilla), que esde-
vindrà la seu social de la cooperativa

Atrapasueños  24.000 € a 48 mesos 

AND14 Llibreria cooperativa i sociocultural que desenvolu-
pa tasques d’editorial, llibreria i distribuïdora a Sevilla des de 
2009, i que pren el relleu als 10 anys d’experiència associativa 
prèvia de l’Associació Cultural Atrapasueños. El préstec finan-
ça l’expansió i consolidació del projecte cooperatiu.

Transformando  30.000 € a 15 mesos 
AND15 Cooperativa inserida en l’economia solidària anda-
lusa i activa en el comerç just i el consum responsable que 
distribueix begudes realitzades a base de rom cubà. L’operació 
finança la tramesa d’un contenidor amb productes cubans.

Taraceas S. Coop. And.  10.000 € a 6 mesos 

AND17 Endós de diverses factures de l’Ajuntament d’Al-
gesires i l’Institut Andalús de la Dona en relació als serveis 
prestats per la realització d’activitats de formació i divulgació 
feminista.

Almenara Equipamientos SLL  80.000 € a 12 mesos 

AND19 El préstec finança la fabricació i compra de material 
destinat a equipar les escoles bressol “Carmen Biada” i “Rio 
de Janeiro” de Barcelona, adjudicades per concurs públic pel 
Consorci d’Educació de Barcelona.

Fundación Girasol  55.000 € a 12 mesos 

AND20 Avançament de la subvenció atorgada per OA Madrid 
Salud per a gestionar 96 places de Comunitats Terapèutiques 
Professionals per a persones afectades per les drogodependències.

COOP57 ANDALUSIA  25 entitats
89 persones

Dues noves entitats sòcies
i set operacions aprovades

COOP57 GALICIA  22 entitats
74 persones

Dues noves entitats sòcies i 
dues operacions aprovades

Préstecs aprovats [Galícia]

Intergal S.COOP.  36.000 € a 72 mesos 

GAL11 Cooperativa de treball integrada per cinc socis, dedi-
cada a l’anàlisi i desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques. L’objecte del préstec és finançar l’expansió i consolida-
ció de la cooperativa.

UCETAG  40.000 € a 9 mesos 

GAL12 Entitat representativa de les cooperatives d’ensenya-
ment de treball associat, integrada per 28 cooperatives sòcies. 
El préstec finança plans de formació intersectorials dirigits a 
persones treballadores, subvencionats per la Xunta de Galiza.

Noves entitats sòcies
 ❚ Asociación Educativa Barbiana ww.aebarbiana.org
 ❚ Leitmotiv SCA

Andalusia

Noves entitats sòcies
 ❚ Tagen Ata Língua e Comunicación www.tagenata.com
 ❚ Asociación Coordinadora Nacional 
Galega da Marcha Mundial das Mulleres www.feminismo.info

Galícia
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Centre d’Equinoteràpia  
Cadí-Moixeró

Cooperativa de treball nascu-
da el 2008 i situada a Bagà 
(Berguedà), on gestiona un 
Centre de Recursos des d’on 
promou la teràpia amb ca-
valls amb persones discapaci-
tats o infants amb problemes 

d’integració. Integrada per tres socis i un treballador disca-
pacitat, disposa també d’una Aula de Natura. Durant el 2010 
va atendre més de 500 persones i va impulsar un projecte 
que generarà 9 llocs de treball. És membre de les associ-
acions internacionals FRDI (Federation of Riding for the 
Disabled International) i FITRAM (Fédération internati-
onale de thérapie et de relation d’aide par la médiation).
http://cadimoixerosccl.blogspot.com/

Nova-Centre  
per a la Innovació Social
ONG independent i sense ànim de lucre, amb seu a Barce-
lona, que fomenta el coneixement i la pràctica de la inno-
vació social transformadora, la partici-
pació social i el diàleg intercultural a 
través de la promoció de la cultura de 
la pau i la no-violència. Dóna suport a 
moviments civils a zones en conflicte i impulsa el projecte 
Barcelona Consensus. Integrada per 8 persones sòcies i 23 
col·laboradors, és membre de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, entre altres xarxes.
http://www.nova.cat/

Nou Verd SCCL
Cooperativa d’iniciativa social de Vilafranca del 
Penedès, nascuda el 1994 i esdevinguda Centre 
Especial de Treball per a persones amb disca-
pacitats mentals. Gestiona serveis municipals 
de neteja i manteniment de zones verdes i de 

recollida d’oli per a la seva reutilització en biodièsel, entre 
d’altres. Està integrada per 90 treballadors, 25 dels quals 
són socis.
http://www.entrem-hi.com/

Nou Set SCCL
Cooperativa d’iniciativa social de Vilafranca del Penedès, 
nascuda el 1997 i que opera com a empresa d’inserció en 
l’àmbit de la lluita contra l’exclusió. Amb 20 treballadors, 

7 dels quals són socis, gestiona els serveis de 
consergeria de les instal·lacions esportives mu-
nicipals. Amb Nou Verd SCCL i l’Ajuntament de 
Vilafranca ha constituït Entrem-hi, una associ-
ació que coordina les entitats socials d’inserció 

sociolaboral del territori. Totes tres comparteixen una nau 
industrial al Polígon Domenys de Vilafranca.
http://www.entrem-hi.com/

Servicoop

Federació de Cooperatives de Serveis i Cooperatives de 
Transportistes reconstituïda, després de la dictadura, l’any 
1983. Amb l’origen al 1935, aplega avui 243 cooperatives 
de serveis que representen 19.600 socis, generen 50.000 
llocs de treball i facturen anualment 3.000 milions d’eu-
ros. Coop57, com a cooperativa de serveis financers, n’és 
membre.
http://www.servicoop.org/

Insercoop SCCL
Cooperativa d’iniciativa social nascuda el 1997 que fomen-
ta l’orientació professional i la inserció sociolaboral de col-

lectius en risc elevat d’exclusió 
social. Amb tres centres a Bar-
celona, L’Hospitalet i Badalona, 
i 18 treballadors, és membre 

d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), de la Sectorial 
de Cooperatives d’Inserció de la FCTC (Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya) i del CEESC (Col·legi d’Edu-
cadors i Educadores Socials de Catalunya).
http://www.insercoop.com

Troballes SLU,  
Empresa d’Inserció
Empresa d’inserció nascuda el 2006, impulsada ini-
cialment per Càritas Diocesana de Lleida i orientada 
a la inserció social de persones excloses a través de la 
recollida, transformació, reciclatge i venda de roba 
usada. El 2010 va recollir 600.000 quilos de roba a 
través dels 61 contenidors existents a les comarques 
de Ponent. Amb botigues a Lleida i Alcarràs i vora 20 
contractes laborals anuals, és sòcia de la cooperativa 
Roba Amiga. La propietària única de l’empresa, l’Associació 
Inserció Socio Laboral Troballes, sense ànim de lucre, tam-
bé ha esdevingut sòcia de Coop57.
http://www.troballes.org

Xarxa d’Economia Solidària
Xarxa social de referència, creada el febrer de 2003 rere els 
debats sorgits al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, i 
que aplega avui més de 60 cooperatives, associacions i fun-
dacions de l’economia social i solidària catalana, així com 
32 socis individuals. Agrupades per enfortir, difondre i fo-
mentar les llavors de la democràcia econòmica, centren la 
seva tasca en tres eixos: treball cooperatiu, consum respon-
sable i finances ètiques, des d’on propugnen una economia 
d’escala humana i sostenible. Organitzada en comissions, 
la XES impulsa també el segell del balanç social, la interco-
operació i el mercat social, la inter-
relació amb els moviments socials i 
una reeixida col·lecció de llibres per 
dotar de contingut teòric la pràctica 
diària de l’economia social. Coop57 
n’és membre fundador.
www.xes.cat

Catalunya 1r semestre 2011

NOVES ENTITATS SÒCIES

COOP57 GALICIA  

Noves entitats sòcies
 ❚ Asociación Educativa Barbiana ww.aebarbiana.org
 ❚ Leitmotiv SCA
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Federació d’Entitats  
Clot-Camp de l’Arpa

Agrupació d’entitats arrencada 
el 1977 però constituïda el 1998 
com a coordinadora de festes del 
barri i que, després de reivindicar 
un espai propi, va assolir la gestió 

comunitària del Centre Cultural La Farinera del Clot i de 
l’Espai Antoni Miró. Integrada per 52 entitats del teixit lo-
cal i amb 10 persones treballant-hi, és membres del Consell 
Municipal d’Associacions de Barcelona.
http://www.farinera.org/

Associació de  
Treballadors Pakistanesos
Associació laica, nascuda el 1993 però constituïda jurídi-
cament el 2001, que realitza tasques de suport, acollida i 

assessorament legal, laboral, social i cultural a les comuni-
tats pakistanesa, hindú, bengalí i nepalí de casa nostra, in-
tegrada per més de 30.000 persones. Formada per 210 socis 
i 10 persones voluntàries que afavoreixen la integració, han 
publicat, entre d’altres, la guia urdú/català i panjabí/català.
http://www.atpcat.org/

Gramanet Imatge Solidària
Associació nascuda el 2004, impulsada 
per un grup de fotògrafs i ciutadans 
que empren la imatge com a estri de 
sensibilització social amb finalitats 

solidàries. Els drets d’exhibició i la venda de fotografies es 
destinen al finançament de projectes solidaris i a la promo-
ció de la pau. 
I n t e g r a d a 
per 27 per-
sones sòcies 
i dinamit-
zada per 12 
voluntaris , 
han publicat 
llibres com 
Els ulls dels 
pobres i ha 
realitzat treballs amb la col·laboració de Pere Casaldàliga, 
José Saramago, Lluís Llach, José Antonio Labordeta, Arcadi 
Oliveres o Iñaki Gabilondo.
http://www.gramenetimatgesolidaria.cat/

AMISI
L’Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb 
Immigrants va néixer el 2001 per professionalitzar la im-

prescindible intermedia-
ció social comunitària a 
Ciutat Vella de Barcelona 
davant el fet migratori. 
Formada per 7 treballa-
dors, treballa en dos àm-

bits: la mediació, suport i assessorament en centres peni-
tenciaris i la dinamització sociocultural de la vida dels joves 
immigrants a través de l’esport.
http://www.amisi.org

Centre d’Estudis de la Natura 
del Barcelonès Nord
Centre documental, científic i museístic creat el 1984 a 
Santa Coloma de Gramanet per l’humanista i paleobotànic 
Joan Vicente Castells. Amb 62 socis, compta amb una 

biblioteca de 25 títols i una col·lecció de 25.000 fòssils. El 
centre ha esdevingut una experiència pionera en la recerca 
sobre el medi natural amb un elevat impacte cultural i 
educatiu, a través de les escoles, les activitats de divulgació i 
la col·laboració amb projectes ambientalistes de la comarca, 
com l’itinerari-natura del Torrent de les Bruixes.
http://cenbn.xeill.net

Federació de Persones 
Sordes de Catalunya
Federació sense ànim de lucre fundada l’any 
1979 davant la necessitat d’unir-se per a la 
defensa dels interessos de les persones sordes 
i la seva plena integració en l’àmbit social, 
esportiu, cultural i recreatiu. Actualment 
aplega 30 associacions, de les quals formen 
part 6.000 persones i hi treballen 22 persones. La Federació va 
impulsar la Fundació Fesoca per enfortir la seva tasca d’asses-
sorament, suport, acompanyament i orientació.
http://www.fesoca.org

Electricistes Terrassencs 
SCCL
Cooperativa de treball fundada el 1979, en un procés de 
transformació impulsat per set socis de treball que es van 
associar per regularit-
zar la seva situació: tots 
treballaven en el mante-
niment de l’enllumenat 
públic, tasca que van de-
senvolupar fins el 1996. 
Membres de la FCTC (Fe-
deració de Cooperatives 
de Treball de Catalunya), 
actualment hi treballen 15 persones que desenvolupen tas-
ques de manteniment d’altres instal·lacions i és punt de ser-
vei d’averies 24 hores de diverses companyies. 

Fundació Seira
Fundació per a la innovació i projecció del cooperativisme 
constituïda el març de 2008 entre la FCTC i antics socis de la 
pionera Ecotècnia SCCL. 
El procés de transforma-
ció en societat limitada 
de la cooperativa va do-
tar de pressupost la nova 
fundació, a través dels 
fons propis no repartibles 
d’Ecotècnia. Seira, terme 
d’origen grec, significa 
“remar junts, avançar en 
la mateixa direcció”. La 
Fundació treballa en re-
cerca i innovació, en aliances estratègiques cooperatives en 
l’àmbit financer i en suport a projectes clau del moviment 
cooperativista. Edita les revistes Punt.coop i Nexe.
http://www.fundacioseira.coop

Principals programes en marxa

Programes
per donar suport
a les cooperatives

> Estudi “Realitats i reptes del cooperativisme
    de treball i de serveis de Catalunya”

Estudi que ha d’analitzar a fons l’estat actual de les cooperatives de treball i 
de serveis catalanes, i proposarà orientacions i recomanacions per a la seva 
millora. 

> Avançar,
   programa de desenvolupament comercial

Suport al programa impulsat per la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya i la 
Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya per desenvolupar l’enfortiment de l’àrea 
comercial de les cooperatives, que integra el 
pla comercial, la implantació, la formació i un 
acompanyament durant tot el procés.

> Beques a la formació empresarial

Beca d’un 25% del cost de la formació del tipus postgrau o màster em-
presarial generalista o específi c, a persones membres de cooperatives que 
compleixin amb els requisits i criteris d’adjudicació establerts.

> Societat de participacions cooperatives

Procés de constitució, amb la FCTC i altres socis inversors,  d’una nova socie-
tat d’inversions que complementi els actuals instruments fi nancers a l’abast de 
les cooperatives, preferentment amb productes que impliquin la participació en 
capital.

> Espai Llavor Cooperatiu

Programa impulsat des d’Ara_Coop, amb la 
col·laboració de la FCTC i Seira, amb l’objectiu 
de contribuir a crear i consolidar empresa 
cooperativa en sectors emergents a partir d’un 
acompanyament integral que inclou pla de ne-
goci, espai físic, formació, contrast al mercat, 
cerca de fi nançament, etc.

> PuntCoop

Edició, juntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya, d’una 
nova publicació divulgativa sobre el cooperativisme de periodicitat trimestral.

> Edició de la revista Nexe

NOVES ENTITATS SÒCIES
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Associació Xantala 
d’Acompanyament  
a la Criança
Projecte pedagògic impulsat el 2002 al Poble Nou (Barce-
lona) per dues mares inquietes respecte l’entorn socioedu-

catiu del creixement dels seus fills. 
Avui és una associació sense ànim 
de lucre, que ubica la seva activi-
tat al Poble Nou i que promou un 
projecte integral de criança des de 
la gestació fins als 6 anys. L’eix 
central de l’activitat és L’Escoleta, 

el Grup de Criança i el Grup de Joc, però també realitzen 
tallers i una Escola per a Mares i Pares. Amb 4 sòcies i 8 tre-
balladors, és membre de la Xarxa d’Educació Lliure (XELL) 
i de la Coordinadora d’Entitats del Poble Nou.
http://www.xantala.es/

Associació Cívic, Iniciatives 
Socials i Educació
Associació sense ànim de lucre fundada l’any 1990 i que 
promou la qualitat de vida de les persones amb més difi-
cultats d’integració social i laboral. Desenvolupa diversos 
programes i projectes per reforçar el desenvolupament 
comunitari i la inserció laboral. Està vinculada a l’Institut 
Paulo Freire, a Aprise-Promocions (xarxa de coneixements) 
i a la XES.

Moltacte SCCL
Cooperativa de segon grau, en l’àmbit de la inserció social, 
constituïda el 2006 per les cooperatives Teixidors SCCL –

sòcia de Coop57– i Taller 
Àuria SCCL i per dues 
persones físiques. Amb 
una proposta innovadora, 
impulsa botigues de roba 
‘outlet multimarca’, crea-
des com a centres especi-
als de treball per a crear 
llocs de treball inseridors, 

dignes i estables. Actualment gestiona 1 botiga a Sant Boi 
(baix Llobregat) i 2 a Manresa (Bages), amb una ocupació 
directa de 29 persones, 16 de les quals amb trastorns men-
tals severs.
http://www.moltacte.com

Associació de  
Veïns i Veïnes de Riu Nord
Associació veïnal de Santa Coloma de Gramanet (Barce-
lonès) fundada el 1976 sota l’impuls democratitzador i 
popular de l’auge del moviment veïnal. Integrada per 100 
persones sòcies, avui fa front als problemes de corrupció, 
pobresa, atur i habitatge del barri. Forma part del Grup 
Promotor de Coop57-Barcelonès Nord i dinamitza també la 
vida sociocultural amb activitats de diferent tipus.

ACSUD-Las Segovias  
País Valencià
ONG de cooperació i solidaritat internacional, laica i inde-
pendent, que remunta els seus orígens a la revolució sandi-
nista nicaragüenca del 1979. Amb 400 so-
cis, 7 treballadors i 25 anys d’experiència 
internacionalista actualment és present, 
principalment, a l’Equador i Guatemala. 
Al País Valencià, forma part d’iniciatives i espais que fomen-
ten la consciència crítica i denuncien el frau neoliberal. És 
membres d’Enclau, de Fiare, de la Xarxa de Consum Res-
ponsable, de la Plataforma Rural i participa activament en 
el Grup Promotor de Coop57-País Valencià.
http://www.acsud.org/

Arkenova SCCL
Cooperativa de treball constituïda el 2009 arran de la fa-
llida de la multinacional Ibersolar SA, dedicada a la distri-
bució de material fotovoltaic 
per a energies renovables. Els 
quatre socis, antics enginyers 
del departament tècnic, van 
decidir crear una consultoria 
ambiental de projectes i solu-
cions d’eficiència energètica, 
compromesa amb l’entorn. 
Forma part de la cooperativa 
de segon grau Uni.Co.
http://www.arkenova.net

Associació Avant
Associació constituïda el 1987 al País Valencià per familiars 
de persones afectades per drogodependències per a recla-
mar més serveis específics i 
millors programes d’atenció. 
Formada per 48 socis, el 1996 
va obrir un Centre de Dia, 
sense afany de lucre, d’aten-
ció integral: sanitària, social, 
jurídica, familiar i amb un eix 
específic d’atenció a la dona 
drogodependent víctima de 
maltractaments masclistes.
http://www.asociacionavant.org

Compartir Dóna Gustet
Col·lectiu nascut quatre anys enrere i que treballa diferents 
disciplines artístiques, la recerca de la cultura popular i la 
difusió i transmissió de forma lliure i directa. Innovador i 
creatiu, assenta la seva pràcti-
ca en les noves formes de soci-
alització del coneixement i en 
les xarxes i llicències lliures. 
Intensiva en l’ús d’internet i 
les noves tecnologies, inclou 
fórmules de finançament col-
lectiu com el crowfunding (micro-mecenatge). El 2009 va 
esdevenir associació sense ànim de lucre. Actualment, tre-
balla en el projecte ‘Arròs movie’, una pel·lícula comunità-
ria concebuda com a ‘road movie’.
http://arrosmovie.info

NOVES ENTITATS SÒCIES
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País Valencià (12)

 ❚ Ma Soledad Benages Amorós
 ❚ Francesc M. Llorens Pascual
 ❚ José Andrés Sánchez Corral 
 ❚ Natacha Jiménez Walter
 ❚ María del Mar Mogedas Sànchez
 ❚ Sergi Salvador Peris
 ❚ Cristòfol Cruz Flor
 ❚ Tatiana Gómez Manchado
 ❚ Patricia Dopazo Gallego
 ❚ Juan Carlos Arribas Ugarte
 ❚ Josep María Martínez  Ahís
 ❚ Carmela Fores  Tomas

Andalusia (6)

 ❚ Salvador Cutiño  Raya
 ❚ Ignacio Casado Galván
 ❚ Ana Esperanza Mendiola  Puig
 ❚ Isabel Fernández Casaña
 ❚ Rafael Moreno Pérez
 ❚ Albert Batiste Troyano

Aragó (25)

 ❚ Julio César Augusto Sebastián
 ❚ Santiago Campos Lahoz
 ❚ Jorge Millaruelo Cambra
 ❚ María Rivasés Moñux
 ❚ Zambra/Baladre Iniciatives para la Acción 
Social

 ❚ Marta Lapuente Gracia
 ❚ Ángel Ramírez Martínez
 ❚ Nieves Roche Martínez
 ❚ Andrés Gómez  Borraz
 ❚ Mª Angeles Aisa Comps
 ❚ Luisa Broto Bernues
 ❚ Demetrio Calvo Nueno
 ❚ Marta Horno
 ❚ Justo Gómez Martínez
 ❚ Mª Victoria Pérez Pérez
 ❚ María Estibaliz Fraca Santamaría
 ❚ Patricia Gómez Perry
 ❚ Javier López de Uralde Ginés
 ❚ Juan Cruzan Morano
 ❚ María Jesús Pérez Alfranca
 ❚ Yolanda Chamorro Cantos
 ❚ Fernando Melero Ruiz
 ❚ Margarita Alfaro Escartín
 ❚ Eva Latorre Ciria
 ❚ Juana Ferrer Torrodellas

Galícia (8)

 ❚ Juan Carlos Laranga Liñares
 ❚ Teresa Balado Barciela
 ❚ Ester Vazquez Blanco
 ❚ Ma Nieves Martínez Alonso
 ❚ Ana Oteiro Aira
 ❚ Manuel Antonio Fernández Montecelo
 ❚ Helena Cabral Alfonso
 ❚ Oscar García Trinidad

Madrid (11)

 ❚ Eduardo Enciso Rodríguez
 ❚ Sergio Carabanchel Sánchez
 ❚ David San Vidal Gonzalo
 ❚ Luis Enrique Zamarra Frutos
 ❚ Pedro Zorrilla Miras
 ❚ Ma Carmen Alonso  Llorente
 ❚ José Luís Calvo  San Juan
 ❚ Francisco Javier Sangrador Martínez
 ❚ Susana Valero Sánchez
 ❚ Rodrigo Cueto Hernández
 ❚ Juan Berlanga Antolín

 ❚ Francisco Alfonso Rodríguez 
López

 ❚ Jon Bingen Belategi Akordarre-
menteria

 ❚ F. Xavier García de la Serrana 
Castillo

 ❚ Elisabet Sorde Marco
 ❚ Federació Casa de la Solidaritat
 ❚ Aida Fernández Salvans
 ❚ Rafael Salvador Navarrete
 ❚ Eduard Nus Garrell
 ❚ Miguel Ángel Leyes Domínguez
 ❚ Lluís Gassiot Matas
 ❚ David Andreu Solà
 ❚ Guillem Fernàndez  Evangelista
 ❚ Xavier Angulo Baron
 ❚ Roser Amer Elías
 ❚ Sandra García  Elfau
 ❚ Adrià Cabestany Borges
 ❚ Xavier Bachs Valldeneu
 ❚ María Coscoll Prat
 ❚ Arcs

 ❚ Jaume Ferrés  Teixidor
 ❚ Ma del Mar Fernández Jurado
 ❚ Ana Nahxeli Beas
 ❚ Albert Escofet Sánchez
 ❚ Manuel Rafael Carrasco Muñoz
 ❚ Juana María Julien  Granollers
 ❚ Marion Guillon
 ❚ Oriol Murcia Clavería
 ❚ Ma Teresa Gallissà Roigé
 ❚ Núria Albet Torres
 ❚ Arcadi Josep Fernández Ro-
dríguez

 ❚ Ass.Cat.per a la Defensa dels 
Drets Humans

 ❚ Jaime Estrada Bruguet
 ❚ Carme Codinachs Febrer
 ❚ Eusebi del Jesus Herrero
 ❚ Josep Oriol Pi Noal
 ❚ José Antonio García Granada
 ❚ Ángel Nogales Orellana
 ❚ Jordi Estrada Ribes
 ❚ Gonzalo González González

 ❚ Grup d’amistat amb América 
Llatina “HUAYNA”

 ❚ Daniel Monte Blanco
 ❚ Eloi Pareja Seca
 ❚ Ester Casas Griera
 ❚ Adrià Tebé Gómez
 ❚ Elisabet Duocastella Pla
 ❚ Andrés Bolancer Dugo
 ❚ Carles Ventura Fontanet
 ❚ Jara Nogales Martínez
 ❚ Jordi Daumal Sauri
 ❚ CGT Cells
 ❚ Meera Supramaniam
 ❚ Luca Giliberti
 ❚ Raul González Martínez
 ❚ Joan Carles Ximenes Fuentes
 ❚ Ivan Gordillo Bernárdez
 ❚ Juan M. Villarreal Tolchinsky
 ❚ Núria Beitia Hernández
 ❚ Xavier Padullés Paricio
 ❚ Elisabet Riera Bracons
 ❚ Miguel Ordoñez Ortega

 ❚ Inés Sánchez Maillo
 ❚ Teresa Sanz Pinyol
 ❚ Ignasi Reichardt Candel
 ❚ Josep Ma Royo Aspa
 ❚ Lydia Portolés
 ❚ Rosa Ma Moreno Moreno
 ❚ Miguel Ángel Carreto López
 ❚ Antoni Mestre Ramos
 ❚ Pau Curell Sanmartí
 ❚ Rosa Ma Sala Carbó
 ❚ Enrique José Elejalde Martínez 
de Pancorbo

 ❚ Oriol Tuson Ganuza
 ❚ Neus Ràfols  García
 ❚ Joaquim Raventós  Vendrell
 ❚ Alexandre Bosch i Berloso
 ❚ Elena Idoate Ibáñez
 ❚ Regina Palomar Juanals
 ❚ Paloma Begué González
 ❚ Marc Gabriel Garfella  Ruiz
 ❚ Miguel Sierra Vargas
 ❚ María Dolores Lópiz Fernández

Catalunya (81)

NOUS SOCIS I SÒCIES 
COL·LABORADORS
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Crèdits a curt termini
La Directa  3.000 € a 5 mesos 

Pr 578 Setmanari autogestionat de comunicació dels movi-
ments socials, nascut el 2006, i que ha consolidat novament el 

paper de la premsa alterna-
tiva, crítica i social. Com en 
edicions anteriors, el préstec 

finança el III cicle de cultura “Expressió Directa” de música i 
propostes alternatives de base que organitza en col·laboració 
amb el Centre Cultural de la Farinera del Clot.

Xarxa Consum Solidari  50.000 € a 7 mesos 

Pr 587 Xarxa nascu-
da el 1996 a Catalunya 
que treballa en l’àmbit 
del comerç just i el con-
sum responsable. L’ob-
jecte del préstec és finançar el projecte d’enfortiment del teixit 
associatiu de la UNORCAC, unió de cooperatives proveïdores 
de l’Equador.

Iniciatives Solidàries  35.000 € a 7 mesos 

Pr 593 Associació nascuda als anys 80, professionalitzada 
l’any 1995, que promou l’acolliment i la reinserció de tots els 

col·lectius en risc d’exclusió, 
actuant en l’àmbit de l’ha-
bitatge i el treball. L’opera-

ció finança les actuacions pròpies conveniades amb la Secre-
taria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

Associació Espirall  10.000 € a 24 mesos 

Pr 610 Associació educativa de les Franqueses del Vallès 
creada el 2008 per quatre joves amb trajectòria en l’educa-
ció no formal i el servei a les persones. Entitat sense ànim de 
lucre que gestiona el Casal d’Infància, Joventut i Gent Gran 
de Bellavista. L’objectiu és finançar les activitats d’estiu 2011: 
campaments per a joves, colònies per a infants i casals d’estiu. 

Crèdits a llarg termini
Fundació Surt  145.000 € a 60 mesos

Pr 565 Fundació dedicada 
a l’atenció a dones en situació 
de vulnerabilitat davant del 
mercat de treball. Nascuda el 
1993, va esdevenir fundació 
el 2007. L’operació té per finalitat l’enfortiment financer de 
l’entitat.

Ateneu Rocaus  6.000 € a 48 mesos 

Pr 566 Ateneu popular impulsat 
per un grup de joves de Sallent (Ba-
ges) per fomentar la trobada i l’in-
tercanvi d’idees i d’experiències col-

lectives, tot potenciant el compromís social i la cultura. Està 
format per 60 socis. El préstec finança les obres d’adequació 
del local social de l’associació.

Barcelonya SCCL  22.000 € a 60 mesos 

Pr 576 Cooperativa de treball, ubicada a 
Barcelona i sense afany de lucre, constituïda 
el setembre de 2008, composta per 3 socis i 
dedicada a la comunicació i l’educació per 
a la sostenibilitat. El préstec amortitza una 
operació anterior i alhora finança la posada en marxa d’una 
nova línia de negoci.

Electricistes  
Terrassencs SCCL  40.000 € a 24 mesos 

Pr 597 Cooperativa de treball 
fundada el 1979 a Terrassa (Vallès 
Oriental) i integrada per set socis 
de treball que desenvolupen tasques 
de manteniment elèctric. L’operació 
finança els contractes de subminis-
trament i manteniment en diverses 
àrees de l’ajuntament egarenc.

Associació Xantala  22.000 € a 60 mesos 

Pr 608 Projecte pedagògic 
d’escola lliure, impulsat el 2002 
al Poble Nou (Barcelona), que 
ha esdevingut associació sense 
ànim de lucre per promoure 
l’acompanyament a la criança 
de forma integral. El préstec fi-
nança les obres d’adequació a la normativa vigent del nou 
local social ubicat al carrer de Pere IV de Barcelona.

Albera SCCL  180.000 € a 18 mesos

Pr 618 Cooperativa de treball 
dedicada a la fusteria en l’àmbit 
de les escoles bressol. L’objectiu 
del préstec, com en ocasions 
anteriors, és finançar la com-
pra de material i la fabricació 
d’elements de fusta per equipar 
23 escoles bressol municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona, adjudicades per concurs públic.

PRÉSTECS CONCEDITS 
CATALUNYA 1r SEMESTRE 2011

préstecs

[País Valencià]
Llibreria Sahiri  13.000 € a 48 mesos 

PV02 Associació cultural, nascuda el 
2003 a València, que aplega quatre socis 
provinents de diferents col·lectius impli-
cats en els moviments socials alternatius, 
la crítica social i la cultura llibertària. 
El préstec concedit finança l’adequació i 
millora del local (climatització, pintura i 
cuina) i la optimització de la pàgina web.

Associació Avant  90.000 € a 12 mesos 

PV03 Associació constituïda el 1987 al 
País Valencià per familiars de persones 
afectades per els drogodependències per 
a reclamar més serveis específics i millors 
programes d’atenció. L’operació finança 

la posada en marxa d’un Centre de Dia per a l’Atenció i Pre-
venció de Drogodependències, mitjançant  un concert subscrit 
amb la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de València.
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PRÉSTECS
Operacions de Circulant 212.000 €
 ❚ 584 Arç SCCL 52.000 € Circulant
 ❚ 590 Comitè 1er Desembre 15.000 € Circulant
 ❚ 595 Casal Infantil la Mina 80.000 € Circulant
 ❚ 615 Sida Studi 40.000 € Circulant
 ❚ Clic Traç 15.000 € Circulant
 ❚ Comcom 10.000 € Circulant

Avançaments de                           1.288.600 € 
subvencions, convenis i factures
 ❚ Pr563 NOU SET, SCCL 30.000 € DG Economia Cooperativa Consolidació cooperativa 
 ❚ Pr567 Gramagraf SCCL 24.000 € DG Economia Cooperativa Consolidació cooperativa 
 ❚ Pr568 Coopintegradors SCCL 45.000 € DG Economia Cooperativa Suport cooperatives nova creació 
 ❚ Pr569 El Bidó de 9 Barris 40.000 € Ajuntament de Barcelona Conveni municipal gestió Ateneu 9 Barris 
 ❚ Pr570 Centre Equinoteràpia Cadi-Moixeró 36.000 € Ministeri d’Indústria Ampliació centre i compra terrenys 
 ❚ Pr571/581 Propaganda pel fet SCCL 110.000 € ICIC/Departament de Cultura Casa de la Música i programes difusió
 ❚ Pr572 Alea Entertainment SCCL 15.000 € DG Economia Cooperativa Suport cooperatives nova creació  
 ❚ Pr573/594 Ravaltext 76.200 € Mercats Ajuntament Barcelona Mercats de Barcelona / Dones 
 ❚ Pr575 Apindep Ronçana SCCL 60.000 € DG Economia Cooperativa Suport cooperatives nova creació  
 ❚ Pr579 Llar de Sords de Badalona 16.000 € Diputació / Generalitat Formació d’adults i altres 
 ❚ Pr580 Troballes, EI 50.000 € Agència de Residus Inserció sociolaboral
 ❚ Pr582 Formatec SCCL 50.000 € SOC Formació ocupacional  
 ❚ Pr583 Ciemen 30.000 € ACCD Cooperació i Drets Col·lectius 
 ❚ Pr585 Servicoop 18.000 € DG Economia Cooperativa Funcionament ordinari Federació 
 ❚ Pr586 Batabat SCCL 60.000 € DG Economia Cooperativa Consolidació cooperativa
 ❚ Pr588 Fundació Pere Ardiaca 6.000 € DG Economia Cooperativa Formació i difusió cooperativisme 
 ❚ Pr589 Associació Cultural Roig 17.300 € Memorial Democràtic Roig i violeta: dones lluitadores 
 ❚ Pr592 FESOCA  - Persones sordes 48.600 € Fundació ONCE Creació Centre Especial de Treball
 ❚ Pr596 Genera 16.000 € Aj. Barcelona / Generalitat Atenció integral treballadores sexuals 
 ❚ Pr599 Plataforma per la Llengua 50.000 € Departament de Cultura Conveni promoció llengua  
 ❚ Pr600 Assoc. Treballadors Pakistanesos 20.000 € Casa Àsia / Generalitat Integració social i cultural 
 ❚ Pr601 Associació Cívic 50.000 € Itineraris Inserció Itineraris inserció sociolaboral 
 ❚ Pr602 Insercoop SCCL 54.000 € SOC Programes Experimentals Ocupació
 ❚ Pr603 Biciclot 20.000 € Agència Residus Projecte ‘Re-bi-ci-clem”
 ❚ Pr604 Iniciatives Solidàries 25.000 € DG Igualtat Oportunitats Tècnic acompanyament inserció 
 ❚ Pr605 Impulsem SCCL 29.000 € DG Economia Cooperativa Programa assessoram. creació empreses
 ❚ Pr606 Associació L’Arada 23.000 € SOC (Gent gran) Dinamització i formació gent gran
 ❚ Pr607 FEICAT 18.500 € Departament de Treball Conveni de col·laboració
 ❚ Pr611 ADAD, EI 30.000 € DG Igualtat Oportunitats Tècnic acompanyament inserció 
 ❚ Pr612 Roba Amiga SCCL 30.000 € DG Economia Cooperativa Consolidació cooperativa  
 ❚ Pr613 Teixidors SCCL 35.000 € DG Economia Cooperativa Consolidació cooperativa
 ❚ Pr614 Fundació Clariana 10.000 € Scrt.Immigració/Aj. Mont-roig Integració social persones migrades
 ❚ Pr616 Gestión Red 2002 76.000 € Pla Nacional Sida / Salut Prevenció i control VIH/SIDA  

 ❚ [País Valencià]
 ❚ PrVAL1 Kolectivo Jóvenes Parke 70.000 € Generalitat de València Formació risc exclusió 

  

Intercooperació 63.000 €
 ❚ Pr609 Actua SCCL > Gedi SCCL  Conveni de col·laboració 60.000 €
 ❚ Pr619 Xarxa d’Economia Solidària > ECOS SCCL Catàleg economia solidària 3.000 €

Endossament de factures 129.317 €
 ❚ Pr591 CEPA SCCL Ajuntament de Molins de Rei 30.000 €
 ❚ Pr598 GATS Ajuntament d’El Prat de Llobregat/Martorell 90.000 €
 ❚ VVPP Terregada SCCL Diversos Ajuntaments 9.317 €
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El #15M porta Coop57 a les places
Maig i juny de 2011 · Plaça Catalunya, Gràcia, Mollet, Ripollet, El Carmel et altri

La indignació social davant la crisi econòmica i el frau financer que va omplir 
les places de milers de persones i centenars d’acampades, sota la demanda de 
democràcia real, va traduir-se també en una demanda incessant de xerrades, 
tallers i seminaris. L’Acampada de Barcelona i les assemblees d’Indignats i 
Indignades de Gràcia, El Carmel, Ripollet, Girona, Reus o Mollet, entre moltes 
altres, van convidar Coop57 en una doble vessant: la crítica a l’actual model 
i la divulgació de les alternatives existents. En aquells dies intensos, Coop57 
va realitzar fins a 21 xerrades, gairebé consecutives, a diferents punts del 
territori. També a Galícia o Aragó, les seccions territorials van participar en 
xerrades en el si de les acampades. Entre d’altres, a l’acampada de Girona va 
xerrar Ramon Pascual, a la plaça Catalunya de Barcelona David Fernàn-
dez i a Sant Andreu Hernan Córdoba. Menció especial mereix el cas d’Olot: davant una agenda col·lapsada, va intervenir per 
Coop57 el soci col·laborador Jonbi Belategi.

ACCIONS

A voltes amb la banca ètica
20 de gener, Albacete

Convocades per ATTAC Albacete i la Universitat Rural Paulo Freire 
“Valle del Cabriel”, Ramon Pascual, coordinador de Coop57, va 

participar en la taula rodona “La Banca 
Ètica” al Saló d’Actes de la Diputació d’Al-
bacete, acompanyat per Valle Contreras 
(Fiare-Zona Centre) i Joan Antoni Melé 
(Triodos Bank). La convocatòria respo-
nia al creixent interès ciutadà per altres 
opcions financeres que estan realment al 

servei de les persones i de la societat. Cinc mesos després, el 26 de 
maig i a Valladolid, Coop57 va participar a la jornada “Empresa 
social: una altra forma de crear ocupació”.

Cooperatives i habitatge:  
una solució a la crisi?
Tarragona, 28 de gener

Organitzades per  la cooperativa El Caminet i la cooperativa Oxi-
genz, amb el suport del Consell Comarcal del Tarragonès i del 
Departament de Treball, Tarragona va acollir el 27 i 28 de gener 
la jornada “Cooperatives d’iniciativa social: una solució a la cri-
si?” per abordar  les opcions que en l’actual context pot oferir el 
cooperativisme en matèria d’habitatge. Hi van participar, entre 
d’altres, Joseba Polanco, director de la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya, Albert Recio, de la UAB i Raimon Gassiot, 
per Coop57, que va tractar el finançament ètic de projectes coope-
ratius d’habitatge.

Associacionisme i finances ètiques
28 de febrer, Lluïsos de Gràcia

En el marc de del 2n Congrés d’Associacions 
de Barcelona, dinamitzat al barri de Gràcia 

per l’Ateneu Roig i els Lluïsos per millorar el reconeixement so-
cial i institucional del sector, Coop57 va ser convidat a analitzar 
les relacions entre finançament associatiu i finances alternatives. 
Ramon Pascual va ser l’encarregat d’explicar-ho en un congrés 
que ha incorporat com a demanda que l’administració pública co-
menci a treballar amb entitats financeres ètiques.

Alternatives davant la crisi
Iruña, 17 de març

En el marc de les IV Jornades Internacionals d’Eco-
nomia Solidària organitzades per REAS-Navarra a 
Iruña, Coop57 i Fiare van les en-
titats convidades, des de l’àmbit 
financer, per assistir a la taula 
rodona sobre ‘Bones pràctiques 
d’Economia Solidària’. En la 
mateixa taula rodona les enti-
tats sòcies Traficantes de Sueños 
(cultura lliure) i La Veloz (inici-
atives econòmiques solidàries) 
també van ser seleccionades. Ja-
vier Ortega, de Coop57-Aragó, 
va ser l’encarregat d’exposar la 
nostra experiència cooperativa.

Trobada de Casals  
dels Països Catalans
Sabadell, 19 de març

Organitzades amb motiu del 10è aniversari dels ate-
neus Quico Sabaté de Sant Celoni, Antoni Sala i Font 
de Badalona i Can Capablanca de Sabadell –soci de 
Coop57–, Ramon Pascual va exposar les experièn-
cies, l’operativa  i els mecanismes de finançament 
de casals populars impulsades per Coop57, com ara 
l’Ateneu La Torna de Gràcia o 
el mateix Can Capablanca de 
Sabadell. Experiències reeixides 
on les finances ètiques han sa-
but respondre a les necessitats 
i singularitats dels moviments 
socials alternatius. El febrer, en 
el marc de les Taules Participa-
tives organitzades per la CUP de 
L’Hospitalet, David Fernàndez 
va intervenir com a Coop57 en 
el debat “Drets laborals i model econòmic”, al costat 
de l’Assemblea d’Aturats i d’experiències sindicals 
alternatives.

En allò relatiu a les noves xarxes socials, cal informar-vos, finalment, que Coop57
ha obert perfils a Twitter (@coop57_cat i @coop_57) i a la xarxa lliure N-1 (Coop57).
A Facebook diposa de l’espai Coop Cinquanta-Set.
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La banca ètica arriba  
al Barcelonès Nord
Abril, maig 
Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma

La innovació i la recerca permanent vers el 
model de creixement sostenible de Coop57 
ha derivat enguany en un primer projecte-
pilot de creixement cap a baix. És a dir, de 
constitució de Coop57 d’àmbit comarcal o 
local. L’experiència pionera es dóna al Bar-

celonès Nord, on 
un Grup Promo-
tor dinamitza des 
de principis d’any 
aquesta proposta. 
Amb aquest rere-
fons, es fan ver pre-
sentacions a Bada-

lona, Sant Adrià del Besós i Santa Coloma de 
Gramanet. Jordi Garcia (L’Apostrof), Fer-
nando Cid (Coop57) o Jordi Marí (FETS) 
van ser-ne alguns dels ponents.

Idearia, 10a 
Trobada d’Economia 
Alternativa  
i Solidària
29 d’abril, Còrdoba

Organitzades per REAS i IDEAS, Còrdo-
ba va acollir la 10a Trobada d’Economia 

Alternativa i Solidària. Una 
delegació de la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària de Catalunya 
hi va prendre part i Raimon 
Gassiot, per Coop57, que va 

participar al Taller sobre Finances Ètiques 
coordinat per Peru Sasia (Fiare), on es reco-
llia la cartografia detallada de les experièn-
cies de finances ètiques a l’Estat espanyol, es 
convidava a un debat obert entre Economia 
Solidària i Finances Ètiques i s’albiraven els 
possibles horitzons i futurs.

A propòsit d’Islàndia
17 de juny, Sant Feliu de Llobregat

En el cicle “Cinema i crisi econòmica” orga-
nitzat per Cinebaix amb diversos documen-

tals sobre la crisi financera, Coop57 
va cloure la trobada amb un col·loqui 
sobre la banca ètica com a alternativa 
que va desenvolupar-se després de la 
projecció Déu salvi Islàndia, de Helgi 
Felixson. Al cinefòrum també va parti-
cipar-hi Elena Idoate, economista del 
seminari Taifa que va abordar el cas is-
landès, país on s’han negat, a través d’un 
referèndum, a pagar deutes aliens, han 
empresonat els responsables de l’especu-
lació financera i han incoat processos ju-
dicials als responsables financers que van 
emparar la crisi.

Bancs, caixes i sistema 
financer, a debat
Vilafranca del Penedès, 18 de juny

Convocada com a jornada de debat per l’Assemblea de Drets Socials i l’Eco-
xarxa del Penedès, l’economista Miren Etxezarreta (Seminari d’Econo-
mia Crítica Taifa) i Ramon Pascual (Coop57) van compartir una xerrada 
on es va fer una anàlisi dels orígens de les caixes d’estalvi, el procés de can-
vi i de privatització arrencat als anys 80 i l’actual bancarització. Per expo-
sar tot seguit, les opcions ètiques i cooperatives existents avui a casa nostra 
com a alternativa i resposta col·lectiva a l’injust model financer dominant. 

Finances ètiques i 
comunitats religioses
28 de juny, Barcelona

Organitzades pel Grup de Treball Estable de les Religions 
(GTER), que aplega les diferents religions arrelades a Cata-
lunya, Coop57 va ser convidada a intervenir en la jornada 
de formació ‘Finances ètiques i comunitats religioses’, que 
es van celebrar a Barcelona el passat 28 de juny. Amb un 
acte d’obertura a càrrec d’Arcadi Oliveres, Ramon Pasqual va prendre 
part a la taula rodona “Les finances ètiques a Catalunya: què son i qui hi 
ha”, on van participar FETS, Fiare, Oikokredit i Triodos Bank.

XVI Jornades 
d’Economia Solidària
Del 4 al 9 de juny, Saragossa

Organitzades per REAS-Aragó sota la crida “Construint 
economia amb una altra mirada” i amb la participació 
de 600 persones, les XVI Jornades d’Economia Social, 
on va prendre part la secció aragonesa de Coop57, van 
centrar-se en tres eixos: Islàndia en la cruïlla plantant 
cara al sistema financer, decidint allò que mengem 
via sobirania alimentària i fent lliure la cultura per 
camins alternatius al copyright.

Altres

De la premsa al vídeo 
Durant el primer semestre de 2011, particularment després de les protestes 
socials sorgides arran del 15M, ràdio, premsa i televisió i periodistes amb 
consciència social s’han interessat per les experiències de finances ètiques 
existents a Catalunya. Laura Garcia amb “La crisi reforça la banca ètica” 
(diari Ara), Marga Moreno amb “La crisi deriva negoci i sobretot clientela 
cap a la banca ètica” (El Punt-Avui) o l’Agència EFE amb “La banca èti-
ca a Catalunya guanya inversors en el darrer any” (reproduït per mitjans 
com Rac1 o La Vanguardia). També es van 
interessar per l’experiència de Coop57 mitjans 
digitals de referència com Vilaweb (“La crisi 
i la indignació propulsen la banca ètica”) o 
mitjans audiovisuals: el programa “En veu 
baixa” de la Xarxa de Televisions Digitals In-
dependents va emetre el passat 14 de febrer el 
documental “Banquer ètic”, una llarga entre-
vista-reportatge amb el coordinador adjunt de Coop57 Raimon Gassiot. 
En l’àmbit de la premsa compromesa, La Directa també va entrevistar l’an-
tropòloga Raquel Alquézar, que des de fa un any investiga l’experiència 
de Coop57 per a l’elaboració de la seva tesi “Les finances ètiques en la 
cruïlla. Entre la viabilitat social i el mercat”.

Jornada de formació
FINANCES ÈTIQUES  
I COMUNITATS RELIGIOSES

28 de juny de 2011

PROGRAMA
 9.30 h  Benvinguda  amb intervencions d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau;  

  Guillem Correa, president del GTER (Grup de Treball Estable en Religions), 

  i el Director General de Cooperació al Desenvolupament, Carles Llorens
 9.45 h  Una aproximació a la perversitat de les finances internacionals,  

  a càrrec d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau 10.30 h Ètica i diners en les diferents tradicions religioses,  

  a càrrec de Xavier Marín, professor de la Universitat Ramon Llull
 11.45 h Pausa

 12.15 h Les finances ètiques a Catalunya: què són i qui hi ha,  

  amb la participació de l’Associació FETS, i les entitats de finances  

  ètiques Coop57, FIARE, Oikocredit i TriodosBank 14.00 h Dinar

 15.30  h Debat: possibilitats de participació de les diferents  

  comunitats religioses en les entitats de finances ètiques  

  presents a Catalunya
 17.00 h Finalització de l’acte

Imprescindible inscriure’s a: gter@grupdereligions.org

ètiques

finances

Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

Carrer València 244, 1er Barcelona

de 9:30 a 17h
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Volum anual dels préstecs concedits
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Préstecs a llarg termini  520.300 533.626 733.488 1.168.437 907.783 1.261.153 2.091.287 937.000
Préstecs a curt termini  149.600 216.743 387.078 459.633 881.066 1.182.552 781.577 687.268
Endós de convenis  159.193 298.971 213.407 224.254 127.652 153.185 400.009 209.317
Avançament de finançament  155.307 449.444 712.802 882.500 1.511.568 1.835.662 2.869.550 1.442.464
Operacions especials  0 0 480.000 91.331 99.538 45.000 65.045 63.000
TOTAL  986.404 1.498.784 2.526.775 2.826.155 3.527.607 4.477.552 6.207.468 3.339.049
Gestió de títols participatius      400.000 400.000 807.000 1.019.000 1.019.000

DADES INTERESSANTS

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Aportacions obligatòries  257.722 285.479 302.085 344.238 364.546 424.227 477.525 503.600
Aportacions voluntàries  245.579 264.883 333.192 434.708 555.334 719.132 675.987 979.143
Aport. socis/es col·laboradors 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 3.213.277 4.835.271 6.607.040 7.609.023
Aportacions especials    492.000 246.000 0 300.000 300.000 300.000
TOTAL   1.343.563 1.893.999 2.944.771 3.430.193 4.133.157 6.278.630 8.060.552 9.391.766

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
1r semestre
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“Dignitat i constància i cert coratge.

Tot el que constitueix la grandesa de la humanitat 
continua sent essencialment el mateix 

a través de tots els segles”

[ Hannah Arendt ]

c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
T 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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