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209 préstecs concedits durant 
el 2014 per valor de 8’6 milions 
d’euros

Hi ha terratrèmols que canvien la fisonomia de l’en-
torn. I un cop passat el sisme, l’acció conjunta de les 
persones reconstrueix les ciutats i els pobles d’una 
manera que mai és la mateixa que la que tenien les 
ciutats i els pobles devastats. Cada sotrac canvia la 
fisonomia i, alhora, obre nous camins, noves formes 
de construir i (re)inventar els llocs on vivim i les re-

lacions que establim entre nosaltres i amb l’entorn natural.

De la mateixa manera, els 7 anys de crisi 
que hem patit –i que patim encara– han 
devastat –i continuen devastant– les 

nostres societats, empobrint 
una gran majoria per en-
riquir –encara més– una 
petita minoria. Però, al 
mateix temps, i malgrat la 
persistència de la sacsejada 
econòmica i social, milers 
de dones i homes estan (re)
construint els vincles econò-
mics, polítics i socials sobre no-

ves bases, fonamentades en l’ajuda mútua, 
la cooperació, l’equitat i la cura de les persones i 
de l’ecosistema natural en què vivim. Ho demostren pro-

jectes de desenvolupament local en clau d’economia 
solidària, iniciatives de recuperació ciutadana de 
serveis bàsics segrestats per interessos privats, formes 
de gestió comunitària, no-burocratitzada, de serveis i 
equipaments públics, propostes de cooperatives d’ha-
bitatges en règim de cessió d’ús basades en la propie-
tat col·lectiva i compartida, projectes de sobirania 
energètica i alimentària o de desenvolupament rural 
en clau agroecològica.

Molts indicis ens mostren que aquestes iniciatives cobraran 
força i faran salts qualitatius i quantitatius en els propers 
mesos i canviaran la fisonomia dels nostres territoris. La 
indignació s’ha convertit en acció que malda per transfor-
mar l’economia i la societat. Que vol llaurar el futur amb 
les pròpies mans sense esperar que ningú altre li resolgui. 
Que aspira a reinventar la manera de gestionar els recursos 
col·lectius.

I aquesta riuada, de centenars o milers de projectes de totes 
mides i de tots colors, nous i antics, amb la voluntat de treba-
llar en xarxa entre ells, ens obliga a afinar l’eina que sempre 
ha estat Coop57. Sense deixar de ser el que som, i aprofun-
dint en el que ja estem fent, Coop57 ha d’adequar els seus 
serveis i productes per donar resposta a les noves necessitats 
que planteja aquesta miríada de propostes. I segurament això 
ens durà a assumir nous reptes i un nou paper en el sí de 

l’economia social i solidària, el teixit associatiu i 
els moviments socials; en definitiva, en el sí de 

la societat.

Aquests reptes, però, no els podem afron-
tar sense definir col·lectivament com ho 
hem de fer, sense fer prèviament un 
debat participatiu entre les persones i 
entitats que als diferents territoris fem 
possible Coop57. Aquest és l’objectiu de 
la Trobada que farem els propers 17, 

18 i 19 d’abril a Saragossa. Una Troba-
da que es basa– i només té sentit– amb 

la participació de totes les entitats i persones 
sòcies de les diferents seccions territorials que 

ens permeti fer una retrospectiva dels últims anys i, 
sobretot, establir col·lectivament i de forma participativa 

les bases per projectar-nos en el futur. Un procés de debat i 
construcció col·lectiva articulat en uns eixos de debat que ens 
serveixin per definir quin és el model econòmic que volem i 
estem  construint i, especialment, com ho hem de fer; que 
ajudin a ajustar Coop57 perquè sigui útil per edificar aquesta 
economia; que contribueixin a definir com podem articular 
unes finances que es supeditin i es posin al servei de l’objec-
tiu de transformar l’economia i la societat.

Al seu torn, la Trobada serà un espai de relació formal i in-
formal entre persones i entitats sòcies. Entrellaçar-nos totes 
les persones i entitats sòcies de Coop57 i gaudir d’un lloc on 
conèixer-se, interrelacionar-se, teixir vincles, relaxar-nos i 
divertir-nos. Una trobada i un debat per arrelar els nostres 
fonaments en els valors més idonis per poder absorbir els 
moviments sísmics provocats per la crisi del capitalisme senil 
i continuar sent una eina útil per (re)definir la fisonomia 
dels nostres territoris i les nostres societats.

Una Trobada que es 
basa– i només té 

sentit– amb la 
participació de totes 

les entitats i persones 
sòcies de les diferents 

seccions territorials.

La indignació s’ha 
convertit en acció que 
malda per transformar 

l’economia i la 
societat.

La Trobada ha de 
servir per establir 

col·lectivament i de 
forma participativa les 

bases per projectar-
nos en el futur.
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Els eixos de la Trobada
Els tres eixos en què volem vertebrar la Trobada responen a una seqüència lògica: comencem preguntant-nos què volem fer en 
els pròxims anys, quins nous àmbits d’actuació volem obrir i fins a on volem arribar (eix 1); seguirem rumiant com ens hem 
d’organitzar internament i orgànicament per tal de poder-ho fer (eix 2), i quines noves eines financeres necessitem dissenyar, 
quins criteris econòmics i jurídics hem de marcar i, en definitiva, de quina caixa d’eines hauríem de disposar per tal d’estar 
capacitades per aplicar i fer realitat tots els nous reptes que ens plantegem (eix 3).

Eix 1
Promoció de 
l’economia social i 
solidària a escala 
local

Discutirem sobre què entenem per de-
senvolupar l’economia a escala local, 
quin ha de ser el nostre paper i quins 
àmbits hem d’abastir. Hem de plan-
tejar-nos obrir el finançament a nous 
models de negoci que ara queden ex-
closos de l’àmbit d’actuació de Coop57? 
Hem d’incidir en nous àmbits? Hem de 
ser motor d’aquest model de desenvo-
lupament?

Aquest eix pretén, a més a més de con-
tinuar fent el que ja hem fet des de fa 
anys, definir quins nous àmbits d’actu-
ació ha d’obrir el Coop57.

Eix 2
Creixement, 
organització en 
xarxa i participació
El ràpid creixement de Coop57; la seva 
complexitat societària, organitzativa 
i operativa; el creixement en xarxa; 
el desenvolupament de grups locals, 
territorials i sectorials i la necessitat 
d’harmonitzar els ritmes i les necessi-
tats concretes dels nodes locals amb els 
objectius globals de Coop57. Aquest són 
alguns dels grans reptes organitzatius 
que ens podem plantejar. També deba-
trem sobre com incentivar la participa-
ció de les entitats i persones sòcies per 
tal de fer front al ràpid creixement que 
estem experimentant els darrers anys.

Aquest eix recull tots els reptes orga-
nitzatius, participatius i de capil·laritat 
social de Coop57.

Eix 3
Finances pel 
desenvolupament 
de l’economia 
social i solidària a 
escala local
Coop57 és una cooperativa de serveis fi-
nancers i, com a tal, ha de poder oferir 
solucions financeres a les entitats sòcies i 
als seus projectes. Fer tot allò que estigui 
al nostre abast per poder oferir solucions 
adequades que contribueixin a l’èxit de 
les persones i les entitats sòcies.

Aquest eix estudiarà quines noves eines 
financeres ha de crear i articular Coop57 
per tal de donar resposta a tots els reptes 
plantejats en els altres eixos i desenvo-
lupar una activitat financera útil per a 
la construcció d’una economia diferent. 
I tot, garantint la sostenibilitat a mig i 
llarg termini de Coop57.

1986 1995 2005

la lluita de bruguera i la 
creació de coop57 (1986-1995)

• Els orígens de Coop57 es remunten a 
la lluita dels treballadors de l’Editorial 
Bruguera. Quan l’editorial va tancar el 

1986, i després d’un llarg procedi-
ment judicial, el 1989 un grup de 
80 antics treballadors va crear 
un fons col·lectiu amb part de 
les indemnitzacions rebudes. 

Aquest fons es va dividir en tres 
parts: una es va destinar a una 
altra lluita obrera (al Sindicat 
d’Obrers del Camp d’Andalu-
sia), una altra es va dedicar a 

solidaritat internacionalista (es 
va enviar a Nicaragua) i amb la resta, 

uns 30 milions de pessetes (178.000 €), 
es va crear un fons per finançar projectes 
autogestionaris de creació de llocs de 
treball. Aquest fons és l’origen de Coop57, 
creat el 19 de juny de 1995.

de caixa de resistència a les 
finances ètiques i solidàries 
(1995-2005)

• El 1995 es 
va constituir 
Coop57 com 
a cooperativa de serveis financers. En un 
primer període, fins al 2001, es va definir el 
seu model jurídic i de funcionament i es van 
començar a fer les primeres operacions cre-
ditícies. En aquests anys, el seu desenvolupa-
ment va anar molt vinculat al cooperativisme 
de treball associat autogestionari.

• En una segona etapa, a partir del 2001, 
Coop57 va decidir ampliar la seva base 
social i el seu àmbit d’actuació a altres tipus 
d’entitats de l’economia social i solidària de 
Catalunya. Paral·lelament, va anar creixent 
també la seva base de persones sòcies col-
laboradores, buscant obrir-se a la ciutadania 
compromesa.

la creació de les seccions terri-
torials (2005-2009)

• A partir de 2005, paral·lelament a l’aprofundi-
ment del creixement i de l’ampliació de la base 
social a Catalunya, Coop57 va posar en pràctica 
un creixement en xarxa. Aquell any, un grup 
d’entitats d’economia social i solidària d’Aragó 
i Coop57, conjuntament, van decidir compartir 
el projecte. La idea fou aprofitar l’experiència, 
l’estructura jurídica i l’estructura tècnica de 
Coop57, però aplicant un model que permetés 
que cada territori s’autogestionés. 
Això va donar lloc a la creació 
de Coop57 Aragó d’acord 
amb un model de desen-
volupament en xarxa.

• D’acord amb aquests principis, posteriorment 
es van constituir Coop57 Madrid (2006), 
Coop57 Andalusia (2008) i Coop57 Galiza 
(2009), i es van articular grups promotors a 
Astúries, el País Valencià i Euskal Herria.

la prehistòria 
les transformacions 
de coop57

la consolidació i el 
creixement en xarxa 

la història: 20 ANYS de coop57 en pinzellades
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· Encontro · Topaketa 17, 18 i 19 d’abril, 
Saragossa

2009 2015

inVertir la lògica i obrir l’aixeta 
del crèdit (2009-2015)

• Durant el període de profunda crisi dels dar-
rers anys, l’activitat de Coop57 s’ha orientat 
a donar resposta a les necessitats financeres 
de les entitats de l’economia social i solidària, 
i s’ha consolidat una eina financera que ha 
evitat que la restricció creditícia ofegués 
entitats viables que fan una tasca social i 
econòmica per transformar la societat.

• Això ha comportat un gran creixement, tant 
en nombre d’entitats i persones sòcies, 
com en volum d’aportacions i de préstecs 
concedits. Alhora, Coop57 ha consolidat la 
seva organització en seccions territorials i, 
en algunes, ha articulat 
grups locals, sectorials 
i altres formes d’arre-
lament , de capil·laritat 
i de participació de la 
base social.

ESDEVENIR UN AGENT ACTIU 
DE CONSTRUCCIÓ ECONÒMICA!

• Ara que ja fa 20 anys que va néixer Coop57, ara que ja en fa 10 que vam iniciar el model de 
creixement en xarxa, amb la constitució de la primera secció territorial a l’Aragó, el context 
actual ens pot fer pensar que és moment d’encetar una nova etapa. Coop57 sempre ha expres-
sat el desig de ser una eina al servei de la transformació social i de l’economia social i solidària. 
Però, per ser una eina útil, hem de poder dissenyar les solucions adequades a les necessitats 
actuals de les entitats i de les persones sòcies. És un moment d’inflexió i és molt important en 
el si del projecte.

• Cada cop sorgeixen més idees, projectes i energies per renovar i redefinir el què volem. El 
context i l’efervescència socioeconòmica i política que estem vivint proposa nous reptes. Per 
afrontar-los hem d’afinar l’eina i, fins i tot, plantejar una certa mutació de Coop57. Ser valents i 
innovar, com hem fet sempre.

La web 
de la Trobada 

En aquest espai podreu trobar tota la informació sobre la 
Trobada 2015!

En la web hi trobareu:
• Presentació de la Trobada.
• Informació sobre els diferents eixos de debat.
• El programa del cap de setmana.
• Documents i material preparatori per als debats.
• Material retrospectiu sobre la Trobada 2011.
• Totes les informacions pràctiques que necessiteu conèixer.
• Formularis d’inscripcions i aportacions.

Les inscripcions i les aportacions
S’han establert tres formularis d’inscripció que responen a 
conceptes diferents:

1. Formulari d’inscripció:
En aquest formulari és on us heu d’inscriure per tal d'as-
sistir i participar en la Trobada. La inscripció inclou el 
desplaçament i l’allotjament.

2. Bons de Suport – Aportacions:
La Trobada és un esdeveniment autofinançat per la base 
social de Coop57. Per evitar que ningú deixi de partici-
par en la Trobada per motius econòmics s’ha ajustat el 
preu de la inscripció al mínim possible.
Per a aquells que puguin i/o vulguin, vinguin presen-
cialment o no a la Trobada, es poden adquirir bons de 
suport per realitzar una ajuda econòmica addicional a 
l'organització de la Trobada. De la mateixa manera, es 
poden fer aportacions en espècies no monetàries.

3. Formulari voluntaris/es:
L'organització de la Trobada 2015 serà possible gràcies a 
l'esforç i el treball voluntari de persones que formen part 
de Coop57. Durant els dies de la Trobada caldrà muntar 
grups de voluntaris i voluntàries per dur a terme diverses 
tasques.

Teniu temps de fer les inscripcions fins al 17 de març! 
ENS RETROBEM A SARAGOSSA!

el creixement en 
temps de crisi 

una noVa etapa comenÇa 
amb la trobada 2015! 

la història: 20 ANYS de coop57 en pinzellades

http://trobada2015.coop57.coop

trobada
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Divendres 17 d’abril
Tarda/Vespre

Cruïlla de mirades 
per la transformació social

Mirar des de diferents punts de vista la transformació 
social: des del punt de vista del desenvolupament lo-
cal i comunitari, des del punt de vista del coneixement 
comú o el comú del coneixement i des dels feminis-
mes per transformar les nostres vides i societats. des 
del punt de vista sociològic i filosòfic, des del desenvo-
lupament local i comunitari i des del feminisme. Xerra-
da inspiradora que ens obri els pulmons i les idees per 
debatre durant tot el cap de setmana.

 Dissabte 18 d’abril

Matí (primera part)

Xerrada: 20 anys: la història de Coop57

Partint de l’efemèride de Coop57, que celebra 20 
anys, volem fer una retrospectiva de la història de 
Coop57, conèixer i aprofundir en el camí fet. Un re-
pàs històric que ens permeti arribar juntes al moment 
actual i ens deixi a punt per debatre i encarar el futur.

Matí (segona part)

Debats sobre els eixos de la Trobada

Debatrem sobre tot allò que ha de definir Coop57 els 
pròxims anys: què volem fer, com ens hem d’orga-
nitzar i com ho hem de posar en pràctica. Diferents 
grups de debat simultanis sobre els tres eixos plante-
jats a la trobada amb dinàmiques de grups on volem 
sentir totes les veus.

Eix 1: Promoció de l’economia social i solidària 
a escala local

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i parti-
cipació

Eix 3: Finances per al desenvolupament de 
l’economia social i solidària a escala local

Dinar popular

Tarda (primera part)

Debat sobre els eixos de la Trobada: 
continuació del debat

Continuació del debat iniciat al matí sobre els tres ei-
xos de la Trobada

Tarda (segona part)

Taules d’experiències 
de les entitats sòcies de Coop57

Es presentaran un total de sis taules amb entitats sò-
cies de Coop57 on es volen posar de manifest alguns 
aspectes interessants i rellevants de les moltes coses 

que estan succeint a Coop57, a les seves entitats sò-
cies i al conjunt de l’economia social i solidària.

Taula 1: El canvi real, serà feminista o no serà: inte-
gració transversal del feminisme a les orga-
nitzacions de l’economia solidària.

Taula 2: Generació de llocs de treball a través del 
cooperativisme: apoderament, democràcia 
econòmica i compromís col·lectiu.

Taula 3: Nou cooperativisme transformador, de ser-
veis i de consum: cooperatives en mans de 
la societat.

Taula 4: Cooperar en comptes de competir: models 
d’èxit d’intercooperació entre entitats i ter-
ritoris.

Taula 5: Món rural i activitats agroecològiques: 
desenvolupament del sector rural i de la 
sobirania alimentària en clau cooperativa, 
col·lectiva i ecològica.

Taula 6: Gestió dels comuns: autogestió ciutada-
na, municipalització i/o gestió de serveis i 
equipaments públics des d’una perspectiva 
comunitària.

Vespre/Nit  

Espectacles lúdics
Espectacles diversos per relaxar-nos i divertir-nos.

Diumenge 19 d’abril

Matí (primera part)  

Trobada entre entitats: cadires cooperatives

Activitat orientada a les entitats sòcies de serveis. Es-
pais d’intercooperació entre entitats sòcies de Coop57 
d’àmbits similars o complementaris de diferents terri-
toris per fomentar la intercooperació i aprofundir en el 
coneixement recíproc.

El consum responsable 
i la transformació social

Activitat orientada a les persones sòcies col·
laboradores. Taller/xerrada sobre consum responsa-
ble: El consum responsable com una de les eines més 
potents de transformació social i econòmica a l’abast 
de totes i tots nosaltres en el nostre dia a dia.

Matí (segona part)

Acte de cloenda

La Trobada tindrà un acte de cloenda on, en forma 
de plenari, resumirem i posarem en comú tots aquells 
aprenentatges i conclusions que puguem extreure del 
cap de setmana. Per posar el punt final al cap de set-
mana i per posar el punt inicial als pròxims anys!

El programa de la Trobada
trobada
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Expliquem algunes de les particularitats 
de Coop57. Aquelles característiques 
que ens fan diferents i que donen valor 
al nostre projecte. Un espai perquè tots 
els socis i sòcies vagin coneixent les 
particularitats de Coop57.

El model organitzatiu 
i la participació a Coop57
El model organitzatiu de Coop57 respon a un model 
de creixement en xarxa teixit sobre les premisses de 
la proximitat, la confiança, el coneixement mutu i l’ar-
relament territorial. Un model en construcció perma-
nent que proposa el repte d’intentar fugir d’estructu-
res jeràrquiques i verticals per desenvolupar models 
horitzontals, democràtics i participatius.

En aquesta edició de pedaCOOPgia explicarem com és 
aquest model organitzatiu, quines són les seves claus, 
els seus reptes i, tant les seves virtuts com les seves 
dificultats, i com els socis i sòcies de Coop57 hi poden 
participar.

El model organitzatiu de Coop57 s’ha anat construint sense 
haver-se previst a priori. És un model que va ser —i segueix 
sent— quelcom dinàmic, que anem construint a mesura que 
la realitat ens exigeix adoptar noves formes i afrontar nous 
reptes. No es tracta d’improvisar sinó d’adaptar-se a les ne-
cessitats de cada moment. A Coop57 intentem tenir una cosa 
molt clara. Coop57 és una eina que ens ha de permetre oferir 
solucions als reptes que se’ns plantegen des de la nostra base 
social i des de la societat i, per tant, s’ha d’adaptar i prendre 
noves formes si així ho requereix el moment. No entenem l’or-
ganització com una estructura rígida i intocable simplement 
perquè “això sempre s’ha fet així”.

Després d’uns inicis difícils i complicats, amb molta feina i 
implicació de moltes persones, es va aconseguir consolidar 
Coop57 a Catalunya, ampliant la seva base social a les entitats 
de l’economia social i solidària: totes les branques del coo-
perativisme, associacions, fundacions, empreses d’inserció, 
moviments socials i de base, etc. A partir de 2005, arran de 
l’interès per aquesta experiència despertat en altres territoris, 
Coop57 va posar en pràctica el model de creixement en xarxa 
actual: les seccions territorials. El model de secció territorial 
vol plantejar que, sota l’existència d’una sola entitat jurídica, 
que aplica els mateixos principis ètics i socials i criteris de 
valoració, es puguin prendre decisions des dels propis terri-
toris i es desenvolupi un model de creixement descentralitzat, 
horitzontal i en xarxa. En tots aquests casos, la clau de l’èxit 
en la constitució d’una secció territorial és l’existència d’una 
xarxa d’economia social i solidària al mateix territori capaç 
de gestionar-la. És a dir, la capacitat de cada territori d’au-
togestionar la seva base social i la seva activitat (admissió de 
sòcies, valoració de projectes, concessió de préstecs).

El primer territori on es va constituir una secció territorial 
va ser l’Aragó (2005). Posteriorment es van constituir Coop57 
Madrid (2006), Coop57 Andalusia (2008) i Coop57 Galiza 
(2009). Actualment hi ha grups promotors actius per a una 
possible constitució de noves seccions territorials a Astúries, 
Euskal Herria i el País Valencià.

Per tant, Coop57 s’estructura seguint aquest model. L’òrgan 
sobirà de Coop57 és l’assemblea general que, entre altres 
funcions, nomena el Consell Rector, controla la gestió anual i 
aprova els comptes. Tanmateix, cada secció territorial es dota 
d’òrgans propis. És a dir, cada secció territorial té el seu propi 
consell (anomenat consell de secció) i la seva pròpia assem-
blea de secció territorial.

La participació
Cada persona o entitat sòcia de Coop57 està, necessàriament, 
adscrita a una de les seccions territorials. És en l’àmbit terri-
torial on hi ha la participació directa de tota la base social de 
Coop57, tant les sòcies col·laboradores com les entitats sòcies de 
serveis. De cada assemblea de secció emanen uns representants 
(en funció del nombre de persones i entitats sòcies) que con-
formen l’assemblea general, on es comparteixen les decisions 
de cada secció territorial i es vota en funció del que s’hi ha dit, 
conformant un model decisori de baix cap a dalt. Cada 
secció territorial també compta amb diverses comissi-
ons que treballen diferents aspectes, però n’hi ha, com 
a mínim dues, que són essencials per al funcionament 
de Coop57: la comissió social i la comissió tècnica. La 
comissió social és aquella destinada a avaluar, des del 
punt de vista social, les sol·licituds d’alta com a sòcies 
de serveis de Coop57. La comissió tècnica és l’encarre-
gada d’avaluar, des del punt de vista financer, la viabili-
tat del projecte i per tant recomanar l’aprovació (o no) 
de la sol·licitud de finançament.

Altres espais de participació a Coop57 per part de persones 
i entitats sòcies són les comissions de gènere, participació, 
comunicació.. i tots aquells espais de participació que cada 
secció territorial considera pertinent.

Si tenim en compte que cada secció territorial té la 
seva comissió social i tècnica, el seu consell de secció, 
que hi ha una assemblea de secció a cada territori, 
que es proposen espais de debat i trobades de refle-
xió, que hi ha diferents comissions de participació, 
gènere, mercat social, comunicació, entre d’altres, la 
quantitat de persones que participen anualment a la 
configuració i a la presa de decisions de Coop57 es 
compten per centenars. Aquest és segurament el tresor 
i el valor més gran de la cooperativa.

Participació, democràcia i horitzontalitat per un model orga-
nitzatiu que seguirà evolucionant i canviant al llarg dels anys. 
Tant com ho requereixi el moment i els reptes de la base social 
de Coop57. Totes juntes construïm Coop57.

Entenent les particularitats de Coop57

model en xarxa
SECCIÓterritorial

comissió
SOCIAL comissió

TÈCNICA

comissions de:
GÈNERE
PARTICIPACIÓ
COMUNICACIÓ
...

Un model en 
construcció permanent 
que proposa el repte 
d’intentar fugir 
d’estructures 
jeràrquiques i verticals

La quantitat de 
persones que 
participen anualment 
a la configuració i a la 
presa de decisions de 
Coop57 es compten 
per centenars

reflexió
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 IIIa FESC – Mirada 
cap endins per 
projectar-nos cap a la 
societat
Els passats 24, 25 i 26 d’octubre de 2014 es va celebrar la III 
edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, com 
sempre, al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona, al barri 
de Sant Andreu del Palomar. Durant aquesta edició van esde-
venir-se un centenar d’actes i 196 entitats van participar de 
la mostra d’entitats, estructurades en diferents eixos temàtics, 
que demostren que les necessitats humanes es poden satisfer 
des d’un altre model econòmic. En aquesta edició es va voler 
fer una mirada cap endins i enfortir-nos. Per això, es va posar 
l’accent a potenciar la intercooperació entre entitats.
Coop57 va participar en la Fira de diverses formes. A més a 

més de l’expositor que 
vam instal·lar  els dies 
de la Fira, també vam 
participar en tres actes: 
explicant els fons socials 
de Coop57, reflexionant 
sobre els reptes de conju-
gar “dimensió i democrà-
cia” i organitzant un acte 
centrat en el desenvolupa-
ment de l’economia social 
i solidària a escala local. A 
més a més, Coop57 va ser 
distingit amb el I Premi de 
l’Economia Solidària. Un 
reconeixement que no ens 

el volem fer nostre, sinó que creiem que pertany al conjunt de 
l’economia solidària El premi pertany a totes les persones i 
entitats que treballen per construir una economia diferent per 
canviar i trencar les lògiques capitalistes més nocives.
 http://www.firaesc.org

 Femení plural
LA PRIMERA FIRA FEMINISTA, UN ÈXIT! 

Els passats 14 i 15 de novembre 
de 2014 es va celebrar a Can Bat-
lló,  a Barcelona, la primera edició 
de la Fira d’Economia Feminista. 
Un espai de trobada en el qual, 
mitjançant els diferents tallers, la 
tenderolada i la posada en comú 

d’experiències de col·lectius de l’economia col·laborativa i fe-
minista, es va fer palès quin és el significat de posar la vida al 
centre, acceptant la relació d’interdependència de les persones, 
entre elles i amb el medi. Va ser un èxit de participació i una 
bona àgora on debatre quina economia volem més enllà dels 
conceptes productius. La comissió de gènere de Coop57 de Cata-
lunya va participar en l’organització i valora molt positivament 
l’aprenentatge compartit. Si us voleu posar en contacte amb la 
comissió de gènere podeu escriure a: socis@coop57.coop

 Transformant 
les idees en FETS!
15 ANYS DIVULGANT 
LES FINANCES ÈTIQUES 
A CATALUNYA

L’any 1999, ara fa 15 anys, 
un seguit d’entitats socials 
catalanes, preocupades 
per la manca de sentit 
crític en l’ús dels nostres 
diners, es van reunir per 
crear FETS, Finançament 
Ètic i Solidari, amb l’ob-
jectiu bàsic de promoure 
els principis de les finan-
ces ètiques a Catalunya.
FETS va començar la seva 
tasca amb força, organit-
zant el I Congrés Inter-
nacional de banca ètica a 
Catalunya, per tal de do-
nar a conèixer l’existència 
d’experiències internacio-

nals i encetar un debat local. Aquesta tasca de divulgació s’ha 
seguit fent tots aquests anys creant discurs, generant debat i 
convencent cada cop a més persones i entitats que una altra 
manera d’entendre les finances és possible.
S’ha de valorar molt positivament la feina de FETS durant 
tots aquests anys per fer cada dia més visibles les finances 
ètiques i apropar-les a més i més persones i col·lectius. Coop57 
és membre de FETS des de la seva creació.
http://fets.org

 El portal Konsumo 
Responsable, en marxa!
Ja està en marxa el portal 
Konsumo Responsable, 
eina impulsada per l’Asso-
ciació de Xarxes de Mercat 
Social, una associació en la qual els diferents mercats socials 
de l’estat espanyol funcionen com una xarxa de producció, 
distribució i consum de béns i serveis amb criteris ètics, de-
mocràtics, ecològics i solidaris.
El portal vol potenciar la força del consum com a generador 
de canvi social; reinvindicar l’economia solidària, facilitant 
la seva visibilitat i accessibilitat; reforçar i impulsar l’oferta 
de béns i serveis des de criteris d’economia solidària; facilitar 
el desenvolupament dels Mercats Socials Territorials i ser un 
espai de referència col·lectiu que uneixi informació, formació, 
denúncia i alternatives.
El portal és un catàleg d’entitats, productes i serveis de l’eco-
nomia solidària on podem buscar i trobar allò que necessitem 
per satisfer les nostres necessitats sense sortir de l’economia 
solidària i on cada cop podrem anar trobant més productes i 
serveis. Visita: http://www.konsumoresponsable.coop

[El racó de l’economia social i solidària]

economia 
solidària
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 FIARE comença a operar!
Cap allà l’any 2003 es van començar a posar les primeres pedres 
per a la construcció d’una banca ètica a l’estat espanyol. El projecte 
s’inicià a Euskal Herria i, a poc a poc, es va anar estenent a altres 
zones de l’estat espanyol.
Des de llavors, s’han fet moltes passes, començant amb la signatu-
ra d’un contracte d’agència entre Fiare i Banca Popolare Etica per 
poder actuar a l’estat espanyol mentre, en paral·lel, s’anava treba-
llant en la progressiva captació, tant de persones i entitats sòcies, 
com de capital social. Finalment, el procés va unir definitivament els 
camins de FIARE i Banca Popolare Etica. El passat mes de juliol es 
va aconseguir la inscripció definitiva al Registre d’Entitats del Banc 
d’Espanya amb el número 1550. Això ha permès que, des del passat 
mes d’octubre, FIARE-BpE hagi iniciat l’operativa directa a Espanya.
És una molt bona notícia en la construcció d’un sistema de finances 
ètiques el fet de poder  incorporar una nova eina: un banc ètic, coo-
peratiu i ciutadà que ens permeti resoldre noves necessitats finance-
res en el marc de les finances ètiques i l’economia solidària.

 L’economia es troba 
amb les persones a 
Saragossa! 

El I Congrés Internaci-
onal d’Economia Social 
i Solidària va acon-
seguir fer de la ciutat 
de Saragossa referent 
internacional d’aquest 
àmbit durant els dies 
27, 28 i 29 de novembre 
de 2014, amb la parti-

cipació de 700 persones i 200 entitats procedents de set 
països (Espanya, França, Itàlia, Brasil, Portugal, l’Equador 
i el Japó).
Sis eixos temàtics principals i transversals van abordar, de 
forma integrada i àmplia, els temes principals que ocupen 
la pràctica i la teoria de l’economia solidària:
• Diàlegs entre l’Economia Social i Solidària, les administra-

cions públiques i altres organitzacions socials.
• Innovació ciutadana en consum.
• Oportunitats i reptes de les finances ètiques.
• Generació i transferència de coneixement en Economia 

Social i Solidària: aportacions des del feminisme i altres 
economies.

• Creació i sostenibilitat de teixit econòmic solidari.
• Economia Social i Solidària en el medi rural.
Coop57 va participar activament en l’organització del congrés, 
coordinant l’eix sobre “oportunitats i reptes de les finances 
ètiques” i vam intervenir en diferents actes, treballant perquè 
aquest congrés fos realitat.
Paral·lelament, els mateixos dies, i organitzat per REAS Aragó, 
es va celebrar un Seminari sobre Administracions Públiques i 
Economia Social on Coop57 també va participar.
http://economiameeting.net/es

[El racó de l’economia social i solidària]
 Enxarxar l’economia 

solidària a Catalunya!
I FER-HO ENTRE TOTES!

L’organització SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) 
impulsen el projecte Pam a Pam, un mapa col·laboratiu que 
mostra iniciatives d’Economia Solidària i consum responsa-
ble a Catalunya. Un projecte que pretén donar visibilitat a les 
iniciatives d’economia solidària, facilitar-nos la cistella de la 
compra amb productes de consum responsable i que, a més 
a més, planteja la construcció d’aquest mapa des del treball 
ciutadà col·lectiu i autoorganitzat.
Per poder aparèixer en el mapa, el punt de partida és un 
qüestionari amb 15 criteris que validen que les iniciatives que 
mostra Pam a Pam responen a les premisses de l’Economia 
Solidària. Les Xinxetes Taronges —la comunitat de persones 
que fa possible aquest mapa—s’encarrega de visitar les ini-
ciatives i realitzar una entrevista amb els 15 criteris, avalu-
ant el compliment d’aquests en compromís social (economia 
local, comercialització justa, transparència..), mediambiental 
(eficiència energètica, petjada ecològica..) i en l’organització 
i treball (democràcia interna, equitat de gènere, forquilla sa-
larial..). En el mapa podreu cercar les iniciatives per qualsevol 
d’aquests 15 criteris, per sectors d’activitat o per territori.
Si vols participar activament en la construcció del mapa o 
coneixes iniciatives que creus que hi haurien d’aparèixer, vi-
sita el seu espai web http://pamapam.org o posa’t en contacte a 
través del correu hola@pamapam.org.

economia 
solidària
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COOP57-CATALUNYA

COOP57-ANDALUSIA

La secció de Catalunya de Coop57 va tancar el primer semes-
tre de 2014 amb 420 entitats sòcies de serveis i 1.715 sòcies 
col·laboradores.

Durant aquest semestre, a la secció de Coop57 Catalunya, 
s’han donat d’alta 25 noves entitats sòcies de serveis i s’han 
concedit un total de 73 nous préstecs per un import total de 
3.008.410 €.

Entre els préstecs, en destaquen dos que s’han fet en el marc 
de la intercooperació entre entitats sòcies de Coop57. El pri-
mer és un préstec de 140.000 euros concedit a l’associació Ac-

ció Cultural Sant Cugat “Cal Temerari”. Es tracta d’un projecte 
conformat per diverses entitats i col·lectius de Sant Cugat amb 
l’objectiu de construir un espai autogestionat obert a la parti-
cipació popular des d’on treballar per la transformació social 
i política. El préstec, que servirà per a la reforma de l’espai, 
l’executaran dues entitats sòcies de Coop57: la cooperativa 
Cel Obert i DIVA. El segon préstec fou concedit a l’Espai Obert 
La Serra, un projecte d’educació viva. El préstec finança infra-
estructures i reformes de l’espai escolar i les obres les portarà 
a terme CRESOL, sòcia de serveis de Coop57.

Pel que fa a grans acords, podem destacar-ne dos durant el 
segon semestre de 2014 a Coop57 Catalunya. Per una banda, 

La secció d’Andalusia de Coop57 va tancar el 2014 amb 56 
entitats sòcies de serveis i 196 sòcies col·laboradores.

Durant aquest segon semestre s’han incorporat a la secció 
d’Andalusia quatre noves entitats sòcies de serveis. En l’àmbit 
creditici s’han aprovat un total d’11 noves operacions per un 
import total de 295.000 €.

En els últims mesos la situació de Coop57 Andalusia es pot ca-
racteritzar, a grans trets, per la consolidació de la cooperativa 
als territoris on anteriorment no existien entitats. Se segueix 
creixent en el conjunt del territori, però les últimes incorpora-
cions condueixen a pensar que la diversificació territorial és 
cada vegada més real.

D’altra banda, el gran nombre de xerrades i conferències a les 
quals s’ha assistit en els últims anys està donant els seus fruits 
i cada vegada més projectes acudeixen a Coop57. Però aquesta 
bona notícia implica algunes dificultats en casos de projectes 
sense consolidar i, en alguns casos, pràcticament sense ha-
ver-se iniciat. Els reptes i dificultats amb els què es troba la 
comissió social en l’avaluació dels projectes són importants 
i impliquen, a més a més, un augment en el treball d’asses-

sorament econòmic i financer. En 
aquest sentit s’estan incorporant 
millores en el qüestionari social.

Cal destacar, com a fita important, la 
creació de la comissió de comunica-
ció de Coop57 Andalusia que compta 
amb persones sòcies voluntàries que, 
d’una manera estable, dedicaran 
temps a tasques d’aquesta índole.

D’altra banda, Coop57 Andalusia comença a generar aliances 
sectorials. El primer cas es dóna entre les entitats dedicades a 
l’elaboració de cerveses artesanals.

Continuen els contactes amb les universitats i els ajuntaments. 
En el primer cas amb una finalitat únicament de difusió, en 
el segon, amb propostes de col·laboració més estreta per al 
desenvolupament de les economies a escala local. Hi ha hagut 
una desena d’actes i xerrades de Coop57 durant aquest semes-
tre a Sevilla, Còrdova i Granada, entre d’altres, per explicar i 
debatre sobre temes com ara les finances ètiques, l’economia 
col·laborativa, la innovació social i el cooperativisme.

COOP57-ARAGÓ
La secció d’Aragó de Coop57 va tancar el 2014 amb 43 entitats 
sòcies de serveis i 410 sòcies col·laboradores.

Durant aquest semestre s’ha incorporat una nova entitat a la 
secció de Coop57 Aragó: la cooperativa Desmontando a la Pili, 
una alternativa al mercat eròtic actual, fomentant un consum 
responsable, fins i tot, en el llit.

Aquests mesos s’han caracteritzat per 
una gran i intensa activitat creditícia. 
S’han concedit 16 préstecs nous per 
un import total de 754.300 € i s’ha 
arribat al préstec número 100 de la 
secció d’Aragó.

A més a més de la gestió de nous socis 
i sòcies i de la gestió creditícia, la sec-
ció d’Aragó ha estat treballant per fer 

els primers passos per a l’organització logística de la Trobada 
General de Coop57 a Saragossa, que tindrà lloc a l’abril de 
2015. Paral·lelament, s’han iniciat els debats de secció previs a 
la Trobada per reflexionar de forma col·lectiva al voltant dels 

eixos de debat d’aquest esdeveniment amb una alta participa-
ció dels socis i sòcies de la secció de Coop57 Aragó.

D’altra banda, es continua participant activament en la 
cooperativa MesCoop Aragó, donant suport en la difusió i 
participant, també, en els equips de treball. S’han realitzat 
col·laboracions amb entitats sòcies encaminades a donar a 
conèixer les finances ètiques i s’ha participat en un fòrum 
d’emprenedoria social organitzat per l’Ajuntament d’Utebo.

A més de tot això, s’ha col·laborat intensament amb el Pro-
grama de Formació i Acompanyament a Projectes d’Empre-
nedoria d’Economia Social i Solidària, que s’ha dut a terme 
durant el 2014 des de REAS Aragó, impartint diverses sessions 
al voltant de la gestió cooperativa i el finançament d’iniciati-
ves d’economia social i solidària.

I com a esdeveniment assenyalat en aquest semestre, la secció 
d’Aragó ha tingut un paper important dins de la participació 
de Coop57, tant en la preparació com en el desenvolupament, 
del I Congrés Internacional d’Economia Social i Solidària, 
celebrat a Saragossa, els dies 27, 28 i 29 novembre de 2014.

56 entitats sòcies de serveis
196 sòcies col·laboradores

43 entitats sòcies de serveis
410 sòcies col·laboradores

420 entitats sòcies de serveis
1.715 sòcies col·laboradores

seccions
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COOP57-GALIZA
La secció de Galícia de Coop57 va tancar el primer semes-
tre de 2014 amb 33 entitats sòcies de serveis i 137 sòcies col-
laboradores

S’han produït quatre noves altes a la secció territorial en 
aquest període. Corresponen a les cooperatives de treball Me-
tall Unió, Numax, Rexenerando i Algalia. En l’àmbit creditici 
s’han aprovat un total de 7 noves operacions per un import 
total de 444.000 €.

Cal destacar, entre aquests préstecs, el que s’ha concedit a Nu-
max per un import total de 300.000 €. Es tracta d’una entitat 
de nova constitució de l’àmbit de la creació i difusió cultural 
que ha aconseguit un notable suport social, ja que el projecte 
va rebre la subscripció d’avals mancomunats per un import 
total aproximat de 330.000 € a través de 182 persones fiadores. 
Un exemple de treball en xarxa i arrelament territorial.

A les reunions del Consell de Secció d’aquest període, a més 
a més de l’activitat ordinària, s’ha abordat, d’una banda, la 
Trobada 2015 de Coop57 i s’ha preparat una jornada de debat 

amb la base social de Coop57 Galiza per contrastar i concre-
tar propostes i conclusions als eixos temàtics de la Trobada. 
També s’ha treballat la confirmació de les representacions de 
la secció territorial en els diferents projectes i àrees de treball 
dins del model organitzatiu de Coop57. Així, Coop57 Galiza 
tindrà representació en tots els projectes que s’estan desenvo-
lupant a Coop57.

Pel que fa als actes de difusió, l’activi-
tat ha estat molt intensa i dinàmica, ja 
que s’ha participat en un total de vint 
actes diferents en només sis mesos. Ac-
tes enfocats a temàtiques com ara la 
dinamització local amb criteris de sos-
tenibilitat, les finances ètiques, la intro-
ducció al cooperativisme i l’economia 
solidària, la millora en la gestió d’enti-
tats d’economia solidària, el foment de 
l’emprenedoria i la intercooperació i la 
dinamització de l’economia solidària en 
sectors d’activitat potencials.

COOP57-MADRID
La secció de Madrid de Coop57 va tancar el primer semes-
tre de 2014 amb 58 entitats sòcies de serveis i 391 sòcies col-
laboradores.

Durant el segon semestre de 2014 hi va haver dues noves en-
titats sòcies de serveis a Coop57 Madrid: la cooperativa Conec-
talab i l’associació Amigos de la Tierra.

Respecte a l’activitat creditícia, es van concedir 5 nous prés-
tecs per un import total de 256.700 €.

Al novembre es va realitzar un nou miércoles de Coop57, 
aquesta vegada orientat a tractar els eixos de la propera Tro-
bada de 2015 a Saragossa. El títol de la sessió va ser: “Què 
ha de finançar Coop57 per seguir apostant per l’Economia 
Social i Solidària?”. Si bé la cita és a l’abril de 2015, el viatge 

comença ja i, des de Coop57 Madrid, hi ha ganes de preparar 
la ruta cap a la Trobada. En el debat, les persones assistents es 
van embarcar en la complexitat del debat i en l’obstinació per 
construir col·lectivament, deixar-se seduir de nou pels prepa-
ratius, els nervis, els obstacles i els èxits.

D’altra banda, i seguint amb les propostes de canvi, reorganit-
zació i de millores en la secció de Coop57 Madrid, es va realit-
zar una enquesta telefònica a algunes entitats sòcies per tenir 
una visió de les actuals sòcies i la seva situació amb Coop57 i 
les seves necessitats financeres.

A més a més, es va iniciar un pla de visites a organitzacions de 
Madrid per ampliar la visibilitat de Coop57 en aquest territori 
i poder seguir eixamplant la base social de la secció territorial.

Durant aquest semestre s’ha participat en diversos actes de di-
fusió de Coop57 abordant diverses temàtiques al voltant de les 
finances ètiques, el mateix projecte de Coop57, l’economia social 
i solidària, l’emprenedoria social o la inserció laboral, entre d’al-
tres. Aquests actes s’han realitzat en espais com la Universidad de 
Castilla La Mancha, el centre autogestionat al barri d’Aluche a 
Madrid o en el marc de fires i jornades com la “II Fira d’Economia 
Solidària a San Fernando de Henares” organitzada per l’Ajun-
tament de San Fernando de Henares o la “XIII Jornada estatal 
d’empreses d’inserció: Horitzó 2020” organitzada per FAEDEI.

33 entitats sòcies de serveis
137 sòcies col·laboradores

58 entitats sòcies de serveis
391 sòcies col·laboradores

a principis d’octubre, es va arribar a un acord amb l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà per donar suport als em-
prenedors i entitats de l’economia social i solidària de la co-
marca del Berguedà i facilitar la creació de nous projectes. El 
conveni contempla oferir, als projectes interessats, serveis com 
ara la formació, l’assessorament, l’acompanyament o l’estudi 
del finançament.

Per altra banda, i davant del retard en el pagament a pro-
veïdors per part de la Generalitat de Catalunya a les entitats 
proveïdores de l’ICASS i la DGAIA, i les consegüents dificultats 
que comportà per a les organitzacions afectades, Coop57 va 
arribar, a finals d’octubre, a un acord amb la Fundació Seira 
per tal d’articular, conjuntament, la creació d’un fons per pal-
liar els efectes negatius d’aquests retards.

En el marc de la Trobada estatal de sòcies prevista pel pròxim 
mes d’abril s’està treballant intensament des de la secció de 
Catalunya per tal que l’esdeveniment pugui ser un èxit. En 
aquest sentit s’han celebrat ja dues sessions de debat prèvies 
a la Trobada, amb l’objectiu de situar debats i problemàtiques 
per traslladar a la Trobada de Saragossa del mes d’abril. En 
els mesos vinents es durà a terme una tasca per celebrar una 
sèrie de debats previs a diferents territoris de Catalunya i així 
acostar els debats a les persones i entitats sòcies i diversifi-
car-ne les temàtiques.

Quant a la difusió i extensió del projecte a Catalunya, Coop57 
ha fet un total de 21 xerrades i actes en diferents espais i amb 
temàtiques diverses. seccions
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2n SEMESTRE 2014

NOUS SOCIS I SÒCIES 
COL·LABORADORS

Andalusia [8]
 ❚ Pablo Julio Revuelta Rodríguez

 ❚ Julio Mancera Pascual
 ❚ Iván Rubio Gutiérrez
 ❚ Juan Manuel Luque Ruiz

 ❚ Samuel Guirado Borrego
 ❚ Mª Carmen Guerrero Quintero
 ❚ Juan Casiano Checa García

 ❚ Marta Sánchez Caballero

Aragó [11]
 ❚ Adebán, S. Coop.
 ❚ Francisco Javier Ruiz Calvo

 ❚ Manuel Campillo Arregui
 ❚ Fernando García Roche
 ❚ Esther Andrés García
 ❚ Elena Giner Monge

 ❚ Ignacio Goyeneche Pérez
 ❚ Nuria Palacios Bocos
 ❚ Mª Placencia Sánchez
 ❚ Aritz R. García Letona

 ❚ Estefanía Vallés i Candela Ruiz 
Vallés

Catalunya [109]
 ❚ Xavier Matheu De Cortada
 ❚ Laura Perramon Lladó
 ❚ Josep Lluís Arcos Rosell
 ❚ Florencio de la Torre Yugueros
 ❚ Jesús Tomero Hernández
 ❚ Griselda Casadella Cunillera
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Feliu Madaula i Teresa Esquirol
 ❚ Horst Rosenberger
 ❚ Alba Petit Castellví
 ❚ Carles Sanfeliu Sánchez
 ❚ Eduard Ortuño, Núria García i 
Andreu Ortuño

 ❚ Héctor Castillo Andreu
 ❚ Montserrat Torres Sánchez
 ❚ David Castellvell Buchaga
 ❚ Sergi García Ferrer
 ❚ Pablo Moliner Alvárez
 ❚ Montserrat Gómez Garnau
 ❚ Trini Vidales Armengol
 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ José María Collados Grande
 ❚ Margarida Cleris Collelldemont
 ❚ Carlos Caño Pico
 ❚ Judit Bullich Torras
 ❚ Pau Pañella Sánchez
 ❚ Mireia Centellas Santos

 ❚ Jose M. Osete Gutiérrez
 ❚ Jordi Muntaner Mas
 ❚ Roger Panadès Llorens
 ❚ Marc Moralles Valldepérez
 ❚ Cristina Chico Chumillas
 ❚ Dani Carrasco i Arnau Carrasco
 ❚ Bernat Pèlach i Saget
 ❚ Sergi Franch Segarrès
 ❚ María Rosalba Arroyave Flórez
 ❚ Miren Olarieta Domingo
 ❚ Miquel Miquel i Almirall
 ❚ Susana Ramírez i Francesc 
d’Assis Pagès

 ❚ Juana Rodríguez Llopis
 ❚ Josep Martínez Buendía
 ❚ Montse Solà Navarro
 ❚ Enric Aparici Dupasquier
 ❚ Christel Keller Gargant
 ❚ Caterina Llisterri
 ❚ Immaculada Mestieri Malas
 ❚ Jordi Lillo Saret
 ❚ Loida Sabaté Arroyo
 ❚ Bernat Vallbè Aris
 ❚ Emma Escamilla Luna
 ❚ Llorens Pérez Escudero
 ❚ Jaime Soler Piqué
 ❚ Matilde Espuñes Sort
 ❚ Associació Música Creativa
 ❚ Désirée Gonzálvez Aparicio
 ❚ Sergio Canet Salvador

 ❚ Xavier Puig Vidal
 ❚ Roger Jordi Margalef i Cortiada
 ❚ Sílvia Ayala Rubí
 ❚ Anna Pérez Rodríguez
 ❚ Petra Merino Rodríguez
 ❚ Pepa Moreno Leal
 ❚ Marta Blanch Mussons
 ❚ Juana Martín Bocos
 ❚ Som Països Catalans
 ❚ Jordi Ibáñez Pulido
 ❚ Francisco Fàbrega Pérez
 ❚ Jordi Mas Terrón
 ❚ Francisco José Pareja i Gema 
Seca Gil

 ❚ Amaya Pou Gutiérrez
 ❚ Agrària del Vallès
 ❚ Jordi Mitjans Escobar
 ❚ Frederic Santa Olalla Rovira
 ❚ Núria Marcet Ballber
 ❚ Anna Rodríguez Casadevall
 ❚ Sergi Carrasco Sánchez
 ❚ Patricia Blanco Giner
 ❚ Albert Ruiz Abella i Cristina 
Ruiz Abell

 ❚ Alexis Nebot Giralt
 ❚ Nyirahabimana Anna Habimana 
Jordana

 ❚ Julia Olarieta Domingo
 ❚ Joaquim Sales Cabré
 ❚ Elisabet Bosch Jose

 ❚ Conchi San Martín Martínez
 ❚ Júlia Ferran, José F. Urbina i 
Victoria J.

 ❚ David Palau i Zaidin
 ❚ Laura Bernadó Fernández
 ❚ Josep Comas i Font
 ❚ Joan Carles Guisado Cabezas
 ❚ Gemma Gelabert Gonzalo
 ❚ Andrea Segura i Miguela Torrijos
 ❚ Mercè Pedemonte i Clemente
 ❚ Jaume Llambrich Brull
 ❚ David Rodríguez Palma
 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

 ❚ David G. d’Enterria i Adan
 ❚ Martí Gutiérrez Farré
 ❚ Miquel Sabaté i Riera
 ❚ Maria Carrera Cortina
 ❚ Domingo Arcalis Múñoz
 ❚ Miquel Ferret Bertran
 ❚ Ero Lugilde Iglesias
 ❚ Judit Sanz i Buxó
 ❚ Pau Ortinez Martí
 ❚ Dunia Ben Lachhab Sancho
 ❚ Marc Grau Pons
 ❚ Albert Baile Rey
 ❚ Adrià Font i Bofill
 ❚ Eduardo Perez Pellitero

Madrid [16]
 ❚ Santiago Alonso Domínguez
 ❚ Renato Alejandro Flores Díaz
 ❚ Antonio Martínez García

 ❚ Fernando Martínez García
 ❚ Francisco Caballero Rodríguez
 ❚ Sergio Serrano Hinojosa
 ❚ Alvaro Ramírez Clavo
 ❚ Bernardo Alonso López

 ❚ Ana Aparicio Munera
 ❚ Mª Dolores González Sánchez
 ❚ Álvaro Valero Martínez
 ❚ Francisco R. Triguero Cañete
 ❚ Rosalba Penasa López

 ❚ Juan Bernete García
 ❚ Juan Ángel López Santamaría
 ❚ Ignacio García Landete

Pais Valencià [3]  ❚ Carmela Forés Tomás  ❚ Hector Castillo Andreu  ❚ Sergio Canet Salvador

Galiza [2]
 ❚ Mª del Pilar Muñiz i Ángel 
Carballo

 ❚ Alberto Mera Fernández

Euskal Herria [8]
 ❚ Jose Mari Zendoia Sainz
 ❚ Mª del Coro Sáenz de Iñigo 
Villaverde

 ❚ Álvaro Ramírez Clavo
 ❚ Xabier Albizu Landa
 ❚ Joseba Irazabal Obieta
 ❚ Unai Oñederra Egaña
 ❚ Hitza Kaleanl

 ❚ Aitor Hernández López de 
Armentia

TOTAL 157

socis
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4 noves entitats sòcies
EQUA, ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES PARA 
LA MEDIACIÓN SOCIAL

Organització sense ànim de 
lucre, ubicada a Cadis, que 

treballa per la inserció sociolaboral de persones 
amb discapacitat intel·lectual. Des de l’associa-
ció es fomenta la igualtat d’oportunitats perquè 
les persones destinatàries parteixin de situa-
cions similars a la resta de la societat i puguin 
integrar-se en ambients laborals normalitzats. 
http://equainsercion.blogspot.com.es

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS DEL ALJARAFE

Entitat que presta servei d’ac-
tivitats aquàtiques en piscines 

municipals de Mairena del Aljarafe i altres muni-
cipis de la comarca desenvolupant conjuntament 
programes esportius (220 nedadors) i d’ocupació 
(40 treballadors). www.natacionmairena.com

LA ESCUELA 
MICROCERVECERÍA 
ARTESANA

Entitat ubicada a Sevilla que 
promou productes, serveis i 
valors alternatius. El projecte 

està articulat en dos grans blocs: microcervese-
ria, d’una banda, i centre d’activitats culturals, 
d’una altra. Ambdós blocs es desenvolupen des 
de la convivència i la fusió dins del mateix es-
pai físic, així com la programació d’activitats. 
http://cervezasabril.com

COMANDO CERVECERO

Cooperativa de treball dedicada 
a la fabricació de cervesa artesa-

nal mitjançant mètodes naturals de fermentació i 
elaborada amb productes locals d’excel·lent qua-
litat. Alhora, l’entitat promou la cultura de la cer-
vesa artesanal. 100% Autèntica Cervesa Andalusa. 
www.destraperlo.es

[Aragó]
1 nova entitat sòcia
DESMONTANDO A LA 
PILI, S. COOP.

Cooperativa formada per tres dones que 
entenen la sexualitat com a part integral 
de la persona. Es dediquen a l’assessora-

ment, formació i teràpia. També tenen una botiga 
de productes eròtics amb criteris ecològics i de co-
merç just. Es presenten com a alternativa al mer-
cat eròtic actual, fomentant un consum responsa-
ble, fins i tot, al llit. http://desmontandoalapili.com

[Astúries]
3 noves entitats sòcies
LA LUNA GESTIÓN DE 
SERVICIOS, S. COOP.

Cooperativa nascuda l’any 1995 en 
el sector de la missatgeria. Actual-
ment, ofereix un servei integral de 

missatgeria amb l’objectiu de promoure l’ús de 
sistemes de transport alternatius i sostenibles 
en les zones urbanes i procurar que l’impacte de 
cada servei sigui mínim segons les possibilitats 
disponibles. http://www.laluna.coop

ASOCIACIÓN L’ABEYERA

Associació que treballa en l’atenció 
dels col·lectius més desfavorits des 

de l’animació sociocultural com a alternativa 
de promoció i desenvolupament. Pretenen crear 
alternatives socioculturals de temps lliure i desen-
volupar els valors de la cultura asturiana com a 
element d’identitat i projecció comunitària i pro-
porcionar vies de participació en la vida cívica a 
través del món associatiu i el comunitari. http://
www.centroalfalar.es

MTC EUROPEAN

Cooperativa de treball de nova 
creació que té per objecte social la 

creació de llocs de treball en format cooperatiu. 
Treballen en la gestió de residus i serveis de reco-
llida d’olis usats en els ports de Gijón i Avilés. S’ha 
dissenyat un sistema de bonificacions a la tarifa 
portuària en aquells vaixells que lliurin les seves 
deixalles i residus a les seves instal·lacions auto-
ritzades, generant així un impacte mediambiental 
positiu. http://www.mtceuropean.com

[Catalunya]
26 noves entitats sòcies
ASOCIACIÓN DE 
QUESEROS ARTESANOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL

El 1995 es va crear aquesta associació 
amb la intenció d’agrupar tot el sector, 
establint uns criteris per a la definició 

de la producció de formatge amb qualificació 
d’artesà. Alhora, també pretén millorar la rendibi-
litat d’explotacions en la gestió, en la qualitat dels 
productes i en els sistemes de comercialització i 
consolidar un espai de mercat específic per a les 
produccions artesanes.
http://asociaciondequeserosartesanos.com

TALLER DE MÚSICS

Fundació creada l’any 1979 a la 
ciutat de Barcelona. El Taller de Mú-
sics és una institució de referència 

en l’ensenyament de la música popular, tant en 
l’àmbit nacional com internacional. Des de l’inici, 

l’entitat ha establert forts vincles amb el desenvo-
lupament cultural i social del seu entorn, especial-
ment amb la part de Ciutat Vella on està ubicada. 
http://tallerdemusics.com

XARX@NTONI – XARXA 
COMUNITÀRIA DE SANT 
ANTONI

Es tracta d’un procés participatiu 
que s’inicià l’any 2002 i que treba-
lla per potenciar la xarxa social i 

solidària del barri de Sant Antoni de Barcelona. 
Porta a terme tasques de servei a la comunitat, 
lluita contra l’exclusió social, creació d’espais de 
participació i cooperació entre l’administració i 
la ciutadania, i fomenta la cultura de la sostenibi-
litat mitjançant l’educació activa per un consum 
responsable. http://xarxantoni.net

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

Els orígens de la Colla es remunten 
a finals del segle XIX, quan es va 
constituir una colla formada per 

gent procedent del camp de Tarragona que mi-
graren amb motiu de la crisi de la fil·loxera, els 
Xiquets de Gràcia. Actualment aplega unes 350 
persones a les seves actuacions. L’activitat de l’As-
sociació és la pròpia d’una colla castellera, així 
com la difusió i l’estudi del fet casteller, tant tèc-
nic com històric, especialment a la Vila de Gràcia.
http://www.castellersdelaviladegracia.org

LA COL, SCCL

La Col és una cooperativa de joves 
arquitectes del barri de Sants de 

Barcelona. Treballen amb l’arquitectura per la 
transformació social, com una eina per interve-
nir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en 
paral·lel a la societat, actuen de manera justa i 
solidària, començant per un sistema de treball 
horitzontal. http://www.lacol.org

ACCIÓ CULTURAL 
SANT CUGAT

Entitat fundada l’any 2002 que 
sempre ha treballat per la cre-

ació i el foment de la cultura popular i crítica a 
través de la dinamització d’un espai social, el fins 
ara Casal Popular La Guitza. Actualment es vol 
recuperar l’històric espai Cal Temerari, amb l’ob-
jectiu de construir un espai autogestionat obert a 
la participació popular des d’on treballar per la 
transformació social i política.
https://temeraris.wordpress.com

FUNDACIÓ PRIVADA DE 
LES ESCOLES DE 
L’ATENEU IGUALADÍ

El 1978 s’aconsegueix recupe-
rar l’Ateneu i posar en funcio-

nament una de les seves més prestigioses secci-
ons: les Escoles. L’any 1998 es crea la Fundació 

46 noves entitats sòcies

2n semestre 2014
NOVES ENTITATS SÒCIES

socis
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NOVES ENTITATS SÒCIES

de les Escoles amb l’objectiu de gestionar l’escola 
originària de l’Ateneu Obrer Igualadí, fundada el 
1864. Es defineix com a escola oberta, progres-
sista i innovadora. Es declaren escola catalana i 
pertanyen a la xarxa d’escoles verdes.
http://www.escolaateneuigualadi.cat

ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE PREMSA GRATUÏTA I 
MITJANS AUDIOVISUALS

L’any 1997 es fundà l’Associació 
Catalana de Premsa Gratuïta 
i Mitjans Audiovisuals amb la 

voluntat de dignificar el sector de premsa gra-
tuïta editada en català i ser un interlocutor amb 
les institucions de Catalunya, defensar la llengua 
catalana i prestigiar aquest model de premsa tan 
arrelada a les comarques de Catalunya. Actual-
ment hi ha 205 mitjans associats. www.acpg.cat

ASSOCIACIÓ TERRA 
FRANCA

Terra Franca és una associació 
sense ànim de lucre, constituïda 

el 2013 amb la intenció d’establir nous models de 
relació per la gestió del territori entre persones i/o 
entitats socials emprenedores que es volen instal-
lar en el món rural i persones i/o entitats que te-
nen propietats i que desitgen incidir en la finalitat 
dels recursos de la seva finca per desenvolupar-hi 
un projecte agroecològic.
http://www.terrafranca.cat

IDÀRIA, SCCL

Cooperativa sense ànim de lu-
cre, impulsada per l’Associació 
Llagostera Solidària, que té per 

objectiu generar ocupació i donar resposta a les 
persones en risc d’exclusió i  desocupats de llarga 
durada. Ofereixen feines de neteja, repartiment 
de publicitat, treballs forestals, entre d’altres. 
Recentment han estat registrats com a empresa 
d’inserció. http://www.idaria.cat

PAMABALL, SCCL

Cooperativa situada a la vila 
de Gràcia de Barcelona que 
gestiona el Bar Resolís com 

a punt de trobada gastronòmic de l’Ateneu La 
Barraqueta. Ofereix plats i begudes de la terra 
a preus populars i a l’abast de tothom, i pren 
el nom de l’històric Bar Resolís que porta a la 
Plaça del Raspall des de finals del segle XIX. 
http://www.labarraqueta.cat/el-resolis

ATENEU SANT CUGAT

L’Ateneu Santcugatenc és una 
associació sense ànim de lucre 

fundada l’any 1956. Entre les seves activitats des-
taquen la dinamització cultural, la formació, cur-
sos i tallers, la cohesió social, el suport a l’asso-
ciacionisme i a la participació ciutadana, la cul-
tura gastronòmica i la sensibilització ambiental. 
http://www.ateneu.cat

FGC ADVOCATS, SCCL

La cooperativa es va crear l’any 
2006, si bé els seus socis fundadors porten desen-
volupant, de forma individual, l’activitat d’as-
sessorament jurídic des de la dècada dels 80 en 
l’àmbit de l’economia social i l’associacionisme 
veïnal. Amb aquesta associació formalitzaven la 
construcció un projecte en comú que, de facto, ja 
venia desenvolupant-se.

ESPAI OBERT LA SERRA

La Serra és una cooperativa mixta 
de consumidors i usuaris de serveis i 
de treball associat, ubicada en l’en-

torn natural de Sant Pere de Ribes. La seva activi-
tat és gestionar una escola que oferta 120 places, 
30 d’infantil i 90 de primària. La línia pedagògica 
és el que anomenen educació viva.
http://www.espaiobertlaserra.org

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

Primera entitat de les Balears en 
fer-se sòcia de serveis de Coop57. 
Ubicada a Palma de Mallorca, Ona 

Mediterrània és un mitjà radiofònic nascut a fi-
nals de l’any 2011, quan el Consell de Mallorca 
decidí tancar la ràdio i televisió de Mallorca i el 
Govern Balear decidí castellanitzar la ràdio i la 
televisió autonòmica. La finalitat és crear un mit-
jà de comunicació potent, de qualitat, plural i en 
català. Actualment compta amb més de 700 socis 
i sòcies. http://www.onamediterrania.cat

EL SAÜC, SCCL

Cooperativa que neix de 
mans d’un grup de joves 

monitors i monitores amb molts anys d’ex-
periència en el món del lleure i de l’educació 
d’infants i joves. Saüc té un compromís soci-
al i educatiu per dur a terme, mitjançant ac-
tivitats i accions educatives concretes.
http://monitors-sauc.com

POL·LEN EDICIONS

Editorial jove nascuda el 
2011, marca editorial de la 

impremta ecològica El Tinter. Treballen a 
partir de criteris d’ecoedició, és a dir, mini-
mitzant l’impacte ambiental en tots els pro-
cessos de producció i edició dels llibres. El 
projecte vol contribuir a la difusió d’idees, la 
generació de debat, l’extensió del coneixement 
i, com ells diuen, a la pol·linització social.
http://pol-len.cat

UEC BARCELONA

La Unió Excursionista de Catalunya de 
Barcelona es creà l’any 1931 a partir 
de la fusió de diverses entitats excur-

sionistes. Entitat dedicada al foment de la tècnica 
i de la pràctica de l’excursionisme, en tots els seus 
vessants, tant esportives com culturals i de lleure. 
Organitzen diferents cursos i activitats dirigides tant 
a persones membres de l’entitat com al públic en 
general. http://www.uecbarcelona.org

FUNDACIÓ TORRE DEL 
PALAU

Fundació privada sense ànim de lucre 
nascuda el 1985. Actualment, la funda-
ció treballa en tres àrees principals: la 

pedagogia de l’espectacle, un catàleg d’especta-
cles adreçats a població escolar; els llibres de Ter-
rassa, edició de llibres vinculats al territori amb 
temàtiques d’història, costums i vida local; i Ajut 
a Estudiants del Tercer Món, un programa que 
consisteix, bàsicament, a pagar estudis superiors.
http://www.torredelpalau.org

CONFAVC

La  Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) 
nascuda el 1988 és una organització 

sense ànim de lucre que coordina 541 associaci-
ons veïnals i 22 federacions i que, a través dels 
seus projectes i campanyes, treballa per millorar 
la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels 
barris de Catalunya.
http://www.confavc.cat/

ASSOCIACIÓ DE SERVEIS 
JUVENILS LA MINA

L’Associació de Serveis Ju-
venils La Mina (ASJMI) fou 

creada l’any 1984 per iniciativa de la Coor-
dinadora de Joventut del barri de La Mina. El 
seu projecte principal és el Taller de Ràdio 
La Mina. Els seus objectius impliquen oferir 
una experiència educativa i formativa als 
joves de La Mina, dotar el barri d’un mit-
jà d’expressió per afavorir la comunicació 
i facilitar la interrelació entre els diferents 
grups de joves. http://desdelamina.net/

ASSOCIACIÓ 
INTERCULTURAL 
DIÀLEGS DE DONA

Espai de trobada i socialització 
per dones immigrades. Neix com 
associació, sense ànim de lucre, el 

gener de 2013, amb la voluntat de contribuir, a 
través del diàleg intercultural en clau femenina, 
a la cohesió social. Es tracta de promoure diàlegs 
des de la perspectiva de gènere que fomentin 
la interculturalitat i el coneixement de l’altre. 
http://dialegsdona.org

ASSOCIACIÓ IN VIA

Associació sense afany de lucre 
d’àmbit civil i reconeguda d’uti-

litat pública. La missió de l’entitat és la promoció 
integral de les persones en risc d’exclusió social 
o amb algun tipus de discapacitat psíquica. Els 
col·lectius als quals es dirigeix l’Associació In Via 
són bàsicament dones, infants, adolescents, joves 
i famílies.
http://www.invia.cat
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CORDIBAIX

CordiBaix, constituïda el 1987, 
és la Federació d’Associacions, 
Fundacions i Patronats de les Per·

sones amb Discapacitat, Persones amb Trastorn 
Mental i/o Persones amb Intel·ligència Límit del 
Baix Llobregat. L’entitat treballa per aconseguir 
la normalització i integració plena d’aquests col·
lectius garantint l’exercici de drets en igualtat de 
condicions de totes les persones.
http://www.cordibaix.org

AGRUPACIÓ D’ENTITATS 
GITANES PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
POBLE GITANO I PAÏSOS 
CATALANS (AGIPCAT)

L’agrupació és una entitat sense 
ànim de lucre, creada l’any 2004, amb la intenció 
de coordinar entitats gitanes de diversos territoris 
de parla catalana. Actualment compta amb 15 as·
sociacions gitanes adherides de tot Catalunya i la 
Catalunya Nord. La finalitat és promoure, donar 
a conèixer i impulsar la difusió de la cultura dels 
gitanos catalans.
http://www.gitanoscatalans.com

ASSOCIACIÓ DE 
PLANIFICACIÓ FAMILIAR 
DE CATALUNYA I BALEARS

Entitat no governamental inter·
disciplinària d’àmbit autonò·

mic formada per persones interessades en la pro·
moció i defensa dels drets sexuals i reproductius. 
Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran del 
sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. 
Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sen·
sibilització, la prevenció i l’educació de la societat 
en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.
http://apfcib.org

[Euskal Herria]
6 noves entitats sòcies
GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

Goxue Kooperatiba és un projecte de 
nova creació que està format per tres 
persones sòcies, dos d’elles sòcies 

treballadores. El projecte consisteix en una botiga 
amb obrador dedicada a l’elaboració de menjar 
preparat per emportar amb proveïdors d’alimen·
tació ecològica.

GARAION KOOP. ELK. 
TXIKIA

Entitat que desenvolupa pro·
grames i activitats per fomentar 

el culte a la naturalesa, la creativitat i el patri·
moni social. Ofereix un gran nombre d’activitats 
amb diferents actors, com ara ajuntaments, dipu·
tacions, universitats, escoles o moviments socials 
i populars, ajudant i fomentant el seu desenvo·
lupament i buscant, així, maximitzar l’impacte 
social.

UZTARRI KOOP. ELK. 
TXIKIA
Cooperativa de treball nascuda el 2014 que 
ofereix un servei integral al món de la ramaderia 
i l’agricultura de la zona. A més, dóna als con·
sumidors la possibilitat d’exercitar un maneig 
alternatiu del seu hort o explotació mitjançant 
l’agricultura orgànica, ja sigui a través de l’ela·
boració i la venda, com de l’assessorament que 
necessiti el consumidor.

HIRITIK_AT ELKARTEA

Hiritik_at és una cooperativa 
que es crea l’any 2013 per reivindicar els aspectes 
socials, polítics i econòmics de la pràctica urba·
nística. Els objectius de l’entitat són generar pro·
cessos d’apoderament ciutadà per autogestionar 
els processos de transformació i gestió urbanística 
dels espais compartits. http://hiritik·at.org

ARRIKOOP KOOP. ELK. 
TXIKIA
La cooperativa gestionarà un hostal·restaurant a 
l’immoble Alfa·Arrigorri a Ondarroa després de 
guanyar el concurs públic fet per l’Ajuntament. 
L’edifici consta de tres plantes, amb vint habita·
cions, una altra planta restaurant i una altra per 
activitats socioculturals, amb terrasses annexes.

AHOLKU KOOP. ELK. 
TXIKIA

Cooperativa que ofereix ser·
veis en l’àrea jurídica, laboral, 

comptable i fiscal a associacions sense ànim de 
lucre, cooperatives, autònoms i particulars. Ori·
enten el seu treball perquè el client entengui, a 
grans trets, els temes relacionats amb els seus ser·
veis i pugui prendre decisions més encertades El 
treball d’Aholku, llavors, serà gestionar les seves 
decisions. Prioritzen l’eusquera com a mitjà de 
treball, no gaire freqüent en aquest sector.
http://www.comisionjuridica.euskadi.eus

[Galiza]
4 noves entitats sòcies
METAL UNION, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de treball ubicada a 
Ourense, constituïda el 1994, amb 
motiu del tancament d’una empresa 

comercial, i la posterior reconversió de l’activitat 
econòmica i el manteniment dels seus llocs de 
treball a través de la fórmula cooperativa. La seva 
activitat principal és la fabricació i reparació de 
camions formigonera i serveis de manteniment 
industrial a grans empreses i cooperatives.
http://metalunionhormigoneras.com

NUMAX, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de treball sense 
ànim de lucre fundada el 2014 i situada a Santia·
go de Compostel·la. La cooperativa la conformen 
persones procedents de diversos àmbits de la cre·
ació i la difusió cultural. L’oferta de la cooperativa 
consisteix en una sala de cinema, una biblioteca i 
un laboratori. Els plans de la cooperativa són 
obrir aquests espais el març de 2015.
www.numax.org

REXENERANDO, S. 
COOP. GALEGA

Cooperativa de treball consti·
tuïda el 2014 i situada a Ferrol. 

Desenvolupa serveis de consultoria, assessora·
ment jurídic i formació en els sectors de serveis 
socials, cultura i oci, i en temàtiques transversals 
com ara la igualtat i l’emprenedoria social. Entre 
les  usuàries potencials d’aquests serveis es troba 
el teixit associatiu d’entitats sense ànim de lucre.
www.rexenerando.com

ALGALIA, S. COOP. 
GALEGA

Cooperativa de treball constituïda 
el 1999 i situada a Vigo i Santiago 

de Compostel·la. Desenvolupa la seva activitat en 
l’àmbit de l’assessoria i consultoria dirigida, fo·
namentalment, a entitats d’economia social. Amb 
aquests serveis especialitzats i integrals pretenen 
contribuir a millorar la qualitat de la gestió i di·
recció en el sector de l’economia social, generant 
eficiència i confiança.
www.algalia.com

[Madrid]
2 noves entitats sòcies
CONECTALAB S. COOP. 
MAD. 

Cooperativa que treballa en l’àmbit 
de la innovació tecnològica i en una 
escola de formació especialitzada 

en les noves tecnologies des d’on s’impulsen pro·
jectes innovadors econòmics i sostenibles des del 
punt de vista social, mediambiental i tecnològic. 
Gestiona un centre municipal a Rivas de 1.400 
metres quadrats que pretén ser un centre de re·
ferència. http://www.conectalab.com

AMIGOS DE LA TIERRA 

Amigos de la Tierra és una 
associació ecologista amb la 

missió de fomentar el canvi local i global cap a 
una societat respectuosa amb el medi ambient, 
justa i solidària. Destaca pel treball desenvolupat 
en la construcció d’una ciutadania social i ambi·
entalment compromesa, en el marc d’una activa 
participació en la federació d’Amics de la Terra 
Internacional, amb més d’un milió de socis en 76 
països dels cinc continents.
http://www.tierra.org
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Préstecs a curt i llarg termini

PRÉSTECS CONCEDITS
2n SEMESTRE 2014

TOTAL
2.022.874,95

Andalusia: 222.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GITANA VENCEDORES

35.000 € 
a 60 mesos

AND54 Associació sense ànim de lucre fundada l’any 2008 
al barri de les Tres Mil Viviendas de Sevilla. Porta a terme una 
tasca molt valuosa per seguir “vencent” en els diferents àm-
bits d’actuació social del barri. El préstec finança la millora 
de les instal·lacions i la posada en marxa del Club Deportivo 
Vencedores.

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
DE CERVECEROS CASEROS 
Y ARTESANOS “REBELDÍA”

30.000 € 
a 60 mesos

AND56 Associació amb seu a Màlaga que produeix i distribu-
eix la cervesa artesana i natural “Rebeldía”. El projecte neix amb 
el propòsit de generar llocs de treball en format cooperatiu. El 
préstec finança la creació de la cooperativa, obtenir una petita 
fàbrica per a la producció i assentar dos llocs de treball.

CERVEZAS MOND 
S. COOP. AND

40.000 € 
a 72 mesos

AND57 Cooperativa amb seu a Sevilla dedicada, principal-
ment, a la fabricació, comercialització i venda de cervesa arte-
sanal. Cerveses elaborades amb matèries d’alta qualitat i sota un 
procés d’elaboració on es té cura del producte. El préstec finança 
la creació d’una petita fàbrica per a la construcció d’una cerve-
seria artesanal.

MATÍAS RUIZ (Autònom) 16.000 € 
a 63 mesos

AND58 Matías és pagès ecològic d’El Ejido des de fa més de 
25 anys i des de desembre de 2009 està certificat com a ecològic. 
Actualment distribueix les seves verdures a grups de consum eco-
lògic d’Almeria i Granada. El préstec finança el desenvolupament 
d’un projecte agroecològic.

SOS MÚSICA S.COOP.
AND.

7.000 € 
a 18 mesos

AND59 Cooperativa de Sevilla que vol ser una comunitat 
musical per fomentar noves relacions professionals i sinèrgies. 
Ofereixen diversos serveis com la producció i l’enregistrament 
musical i audiovisual, el transport de l’artista, sdeveniments i es-
pectacles, entre d’altres. El préstec finança la producció del nou 
disc de la banda musical Narco. 

CONSUMO GUSTO, S. 
COOP. AND.

12.000 € 
a 36 mesos

AND61 La Cooperativa Consumo Gusto, situada a Huelva, neix 
amb el propòsit de poder oferir a la ciutadania una alternativa de 
consum conscient i responsable. El projecte es basa en el Comerç 
Just, els productes ecològics i locals i la creació d’ocupació per a 
persones en risc d’exclusió. El préstec finança els problemes de 
liquiditat de la cooperativa. 

SINDICAT D’OBRERS DEL 
CAMP (SOC)

20.000 € 
a 6 mesos

AND63 Sindicat obrer reivindicatiu, de classe, unitari, demo-
cràtic, independent, sociopolític, ecologista, solidari, nacionalista 

andalús i internacionalista. Promou la defensa dels treballadors 
en el medi rural. El préstec finança la posada en marxa de l’ex-
plotació de la finca “El Indiano”, de trenta hectàrees, i la compra 
d’un motor de reg.

CHICHURRI, S. COOP. 
AND.

62.000 € 
a 85 mesos

AND64 Projecte ramader situat a la localitat d’Utrera, a la pro-
víncia de Sevilla. Entitat ramadera amb una activitat extensiva 
de cria de cabres. Ofereix llet, formatges i la venda de cabrits en 
circuits locals i de proximitat. El préstec finança la inversió per a 
la posada en marxa d’una explotació de producció de llet caprina.

Aragó 80.000 €

IMPRENTA PAPELERÍA 
GERMINAL, S.L.L.

6.000 € 
a 12 mesos

ARA90 Societat laboral creada fa 28 anys i consolidada en el 
sector de les arts gràfiques. Ofereix una gamma completa de ser-
veis com ara arts gràfiques, disseny, copisteria o impressió digital. 
El préstec finança la consolidació del projecte i, en concret, les 
seves necessitats de liquiditat actuals.

DESMONTANDO 
A LA PILI, S. COOP.

9.000 € 
a 36 mesos

ARA93 Cooperativa de dones que enten la sexualitat com a part 
integral del desenvolupament de les persones. Es presenten com 
una alternativa al mercat eròtic actual, que no té en compte a totes 
les persones i molt menys a les dones, generant espais de confiança 
i seguretat on abordar la sexualitat de forma natural. El préstec 
finança la posada en marxa i consolidació del projecte cooperatiu.

GRUPO LA VELOZ 65.000 € 
a 5 mesos

ARA94 Grup creat el 1993 per construir i potenciar projectes 
econòmicament viables, ecològicament sostenibles i socialment 
justos. Empresa del sector del transport urgent, logística i distri-
bució. El préstec, en el marc de la intercooperació, finança les ne-
cessitats de circulant per fer front a les factures emeses a TINSER 
Serveis d’Inserció SL, sòcia de Coop57.

Astúries 26.000 €

MTC EUROPEAN, 
S. COOP. ASTUR

26.000 € 
a 6 mesos

AST3 Cooperativa de treball de nova creació que té per objecte 
social la creació de llocs de treball en format cooperatiu a través 
de la gestió de residus, serveis de recollida d’olis usats i residus als 
ports de Gijón i Avilés generant un impacte mediambiental posi-
tiu. El préstec finança la posada en marxa del projecte cooperatiu.

Catalunya: 934.874,95 €

FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
CATALANA D’ESTIU

260.000 € 
a 37 mesos

CAT1054 i CAT1100 Fundada l’any 1969, va néixer com 
a espai per a potenciar la cultura i la llengua catalana en el con-

INTER
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text de la dictadura franquista. L’objectiu és reforçar la cohesió 
cultural i lingüística dels Països Catalans i la comunicació entre 
els seus territoris. El préstec finança l’acondicionament d’un cen-
tre educatiu amb residència. La meitat de l’operació està avalada 
per OINARRI, SGR.

SIDNA PEREIRA 
DE OLIVEIRA

12.000 € 
a 12 mesos

CAT1070 Autònom de Coop57. Ubicat a Bellcaire de l’Em-
pordà, amb la seva tasca ramadera contribueix al manteniment 
dels espais protegits de la comarca, a la recuperació dels usos 
tradicionals de la zona i a la prevenció d’incendis forestals. El 
préstec finança la compra de 230 ovelles.

ASSOCIACIÓ DE CIRC 
ROGELIO RIVEL

60.000 € 
a 61 mesos

CAT1073 L’Escola de Circ Rogelio Rivel va néixer l’any 1999 i 
treballa en l’àmbit de la formació i la recerca en les Arts del Circ. 
L’escola és un projecte consolidat i reconegut a nivell europeu 
com a membre de la Federació Europea d’Escoles de Circ. El prés-
tec finança l’ampliació de les seves instal·lacions amb finalitats 
pedagògiques i creatives.

ACCIÓ CULTURAL SANT 
CUGAT “CAL TEMERARI” 

140.000 € 
a 120 mesos

CAT1077 Entitat fundada l’any 2002 que vol recuperar l’his-
tòric espai Cal Temerari, amb l’objectiu de construir un espai 
autogestionat i obert a la participació popular. El préstec finança 
la rehabilitació i adequació del nou Ateneu. Aquest préstec es rea-
litza en el marc d’intercooperació amb Celobert SCCL i DIVA, SCP, 
ambdós entitats sòcies de Coop57.

RECIBAIX, 
empresa d’inserció

12.000 € 
a 18 mesos

CAT1078 Recibaix esdevé un recurs laboral i social per per-
sones amb dificultats per accedir a un lloc de treball estable. Les 
activitats de l’empresa estan relacionades amb el medi ambient, 
el reciclatge i la recuperació de materials.. El préstec finança 
compra de 20 contenidors LAIN destinats a la recollida de roba 
usada.

ARA LLIBRES, 
SCCL

36.000 € 
a 5 mesos

CAT1086 Ara Llibres, SCCL, empresa que forma part del grup 
Cultura 03. Nascuda al del 2002, és una editorial arrelada al terri-
tori que cerca el compromís amb els fets socials més transcendents 
editant títols de temàtiques molt diverses. El préstec finança la sol-
licitud de devolució a Hisenda del IVA corresponent a l’exercici 2013.

FUNDACIÓ 
ATENEU IGUALADÍ

75.000 € 
a 60 mesos

CAT1095 Entitat amb més de 150 anys d’història, fundada 
l’any 1863 amb l’objectiu primordial de fomentar la instrucció 
de la classe obrera.Per això van crear les escoles nocturnes, sota 
la direcció del Pare Marià. El préstec finança la rehabilitació i 
adequació de les Escoles de l’Ateneu.

EL SAÜC, 
SCCL

100.000 € 
a 120 mesos

CAT1096 Cooperativa que neix d’un grup de joves monitors i 
monitores amb molts anys d’experiència en el món del lleure i de 
l’educació d’infants i joves amb un fort compromís social i edu-
catiu. El préstec finança la rehabilitació i adequació de la Casa de 
Colònies d’Òdena per destinar-la aactivitats de lleure i educatives 
per a escoles de la comarca de l’Anoia.

ADAD L’ENCANT, 
empresa d’inserció

50.000 € 
a 35 mesos

CAT1101 ADAD L’Encant és una empresa d’inserció social i labo-
ral per a persones en risc d’exclusió social, que estiguin desocupades i 
que tinguin dificultats per accedir al mercat laboral. El préstec finan-
ça les necessitats de circulant motivat per el període de maduració 
de les vendes.

ASSOCIACIÓ ONA 
MEDITERRÀNIA

25.000 € 
a 26 mesos

CAT1105 Ona Mediterrània és una associació amb 700 perso-
nes sòcies ubicada a Mallorca, Es tracta d’un mitjà de comunicació 
potent, de qualitat, plural i en català. Desprès d’un procés consti-
tuent que va durar tot un any, ha entrat en funcionament al 2014. 
El préstec finança la posada en marxa i consolidació del projecte.

CASAL POPULAR 
DE VILAFRANCA

40.000 € 
a 84 mesos

CAT1106 El Casal Popular de Vilafranca neix l’any 2012 per 
a crear un nou espai de l’esquerra independentista a la ciutat, 
amb activitats orientades a les noves unitats de convivència i fa-
mílies amb fills i filles. El préstec finança la rehabilitació i ade-
quació del nou Casal Popular de Vilafranca.

ALTERMERCAT, 
SCCL

5.000 € 
a 36 mesos

CAT1107 Cooperativa, nascuda el 2011 que facilita la rela-
ció entre consumidors, productors i entitats de l’economia social 
i solidària. Actualment compten amb més de 100 socis i sòcies. 
El préstec finança la rehabilitació i adequació del nou local i la 
compra d’un frigorífic.

XARXA DE CONSUM 
SOLIDARI

12.874,95 € 
a 12 mesos

CAT1115 L’associació va començar a caminar l’any 1996 
com a grup de consum de l’ONG SoDePau. Actualment, la Xarxa, 
continua amb els valors que la varen fer néixer per tal de pro-
moure el consum crític i responsable. El préstec finança l’amor-
tització de 12 títols participatius i les despeses d’intermediació.

SOCIETAT CULTURAL 
I ESPORTIVA LA LIRA

32.000 € 
a 52 mesos

CAT1117 Ubicada al casc antic de Sant Andreu, exerceix de 
centre cultural per al barri. L’any 2013, es va aconseguir que 
l’Ajuntament de Barcelona invertís per tal de rehabilitar la seva 
seu. El préstec finança l’adquisició de cortines i cadires destina-
des a la sala d’actes homologades a al normativa.

CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA

10.000 € 
a 36 mesos

CAT1122 Creada a finals del S.XIX, actualment, la colla 
aplega unes 350 persones a les seves actuacions. L’activitat és la 
pròpia d’una colla  castellera, així com la difusió i estudi del fet 
casteller, especialment a la Vila de Gràcia. El préstec finança la 
compra d’una xarxa protectora per a realitzar noves construc-
cions castelleres.

ATENEU SANTCUGATENC 4.000 € 
a 24 mesos

CAT1123 Associació fundada l’any 1956 que acaba esdeve-
nint una entitat cultural àmplia. Actualment compta amb 150 
persones sòcies i uns 700 amics i amigues  desenvolupant tasques 
de formació, cursos i tallers i dinamització cultural. El préstec 
finança la compra d’una caldera de calefacció.

INTER
COOPE-
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ESPAI OBERT 
LA SERRA EOS, SCCL 

61.000 € 
a 84 mesos

CAT1124 La Serra és una cooperativa mixta de consumidors 
i usuaris ubicada a Sant Pere de Ribes. Gestiona una escola que 
ofereix 120 places. La línia pedagògica és el que anomenen edu-
cació viva. El préstec finança la compra d’una caldera de calefac-
ció i altres infraestructures i reformes. Aquest préstec es realitza 
en el marc d’intercooperació amb Cresol SCCL, entitat sòcia de 
Coop57.

Euskal Herria: 160.000 €

KAIA KOOP. ELK. 
TXIKIA “BOGA”

120.000 € 
a 66 mesos

EH5 Cooperativa que fabrica i distribueix la cervesa artesanal 
“Boga”. El projecte va començar l’any 2009 amb l’objectiu de crear 
una cervesa sostenible elaborada de forma artesanal. El préstec fi-
nança la compra de la maquinària de producció de cervesa artesana 
i els equips de dispensació.

GOXUE KOOP. ELK. 
TXIKIA

40.000 € 
a 60 mesos

EH6 Projecte d’autoocupacióconsistent en una botiga amb obrador 
dedicada a l’elaboració de menjar preparat usant proveïdors d’ali-
mentació ecològica. El préstec finança la posada en marxa i l’adapta-
ció a la normativa i llicències d’activitats de l’Ajuntament de Bilbao.

Galiza: 414.000 €

FEDERACIÓN DE 
COOPERATIVAS SINERXIA

25.000 € 
a 12 mesos

GZ36 Federació que agrupa a 147 cooperatives, que representen 
més de 3.350 persones. Treballen amb l’objectiu de promocionar 
les cooperatives i l’economia social com un mitjà per al desenvo-
lupament econòmic i social. El préstec finança les despeses de fun-
cionament i desenvolupament d’activitats per el curs 2014-2015.

UCETAG 50.000 € 
a 18 mesos

GZ37 La Unió de Cooperatives d’Ensenyament i Treball Associ-
at de Galícia (UCETAG) va ser fundada l’any 1988. Centra els seus 
esforços en l’orientació a cooperatives d’educació infantil, la cre-
ació de materials educatius i l’aprofundiment en objectius amb 
repercussió empresarial. El préstec finança les despeses de funci-
onament i desenvolupament d’activitats per al curs 2014-2015.

MILHULLOA, 
S. COOP. GALEGA

24.000 € 
a 84 mesos

GZ39 Cooperativa situada a Palas de Rei (Lugo), que té per 
objecte social el cultiu ecològic tant de plantes medicinals com 
d’hortalisses. Addicionalment gestiona una petita indústria on 
transforma els seus productes mitjançant un procés de deshidra-
tació. El préstec finança les inversions i despeses associades al 
desenvolupament de nous productes de la cooperativa.

REXENERANDO, 
S. COOP.GALEGA

15.000 € 
a 36 mesos

GZ40 Cooperativa situada a Ferrol, especialistes en igualtat, 
serveis socials, formació, cultura i dinamització de grups treba-
llant, principalment, amb l’Administració Pública, consultories, 
sindicats o ONG. El préstec finança la posada en marxa i les des-
peses de funcionament de la Cooperativa.

NUMAX, 
S. COOP.,GALEGA

300.000 € 
a 84 mesos

GZ41 i 42 Cooperativa de treball associat formada per perso-
nes procedents de diversos àmbits de la creació i difusió cultural. El 
projecte consta d’un cinema, una llibreria i un estudi de disseny grà-
fic i producció audiovisual. El préstec finança la posada en marxa i 
inversions per al desenvolupament de l’activitat de la Cooperativa.

Madrid: 146.000 €

FUNDACIÓN 
CARLOS MARTÍN

55.000 € 
a 60 mesos

MAD51 Desenvolupa la seva activitat orientada a promoure 
els processos d’autonomia personal i de millora de la qualitat 
de vida de persones amb discapacitat intel·lectual, des de models 
orientats a la inclusió social. El préstec finança les reformes de 
les instal·lacions de la Fundació per crear 2 sales de formació.

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TRAFICANTES DE SUEÑOS

65.000 € 
a 72 mesos

MAD52 Creat el 1995, es tracta d’un projecte de producció i 
comunicació política que aspira a aportar continguts i animar 
debats útils per a l’acció col·lectiva transformadora. Projecte que 
treballa pel desenvolupament d’una altra economia. El préstec 
finança el canvi de local i els seus treballs d’acondicionament.

CONECTALAB, 
LABORATORIO DE IDEAS, 
S. COOP. MAD

26.000 € 
a 60 mesos

MAD53Cooperativa Laboral Tecnològica formada per professi-
onals independents i empreses provinents de diversos sectors, que 
s’uneixen per donar suport a nous projectes basats en idees in-
novadores en un entorn de treball cooperatiu. El préstec finança 
la posada en marxa del Centre ConectaLAB a Rivas Vaciamadrid.

País Valencià: 40.000 €

ASOCIACIÓN KOLECTIVO 
JOVENES PARKE

40.000 € 
a 11 mesos

PV6 L’Associació, agrupada a la Koordinadora Kolectivos del 
Parke, és un projecte comunitari ubicat a Alfafar (País Valencià) 
que lluita contra l’atur, l’empobriment i l’exclusió social, des de 
la gestió i desenvolupament de serveis públics. El préstec finança 
les necessitats de liquiditat per poder desenvolupar els Centres de 
Dia i els programes que gestiona a la seva localitat.

APINDEP 
RONÇANA, SCCL

90.000 €

CP5 APINDEP Ronçana és una cooperativa d’interès social 
que té per objectiu naturalitzar la diferència de capacitats i 
promoure la integració social i laboral. És un projecte que 
treballa per aconseguir la inserció laboral dels joves disca-
pacitats per mitjà d’un procés d’autoocupació i de la inserció 
laboral en empreses externes El préstec participatiu, amb vo-
cació de permanència, finança el desenvolupament i expansió 
del centre ocupacional, per a persones amb discapacitat intel-
lectual, a Santa Eulàlia de Ronçana.

2n SEMESTRE 2014
TOTAL 90.000€

Els préstecs participatiu és un finançament amb vocació de 
permanència que va orientat a finançar la consolidació o 
expansió dels projectes finançats.

CATALUNYA

INTER
COOPE-
RACIÓ

PRÉSTECS 
PARTICIPATIUS

préstecs



27 17març 2015

butlletí
informatiu

seccions

economia 
solidària

préstecs

socis

dades

trobada

Avançaments de   1.842.370 €
subvencions, convenis i factures

Endosament de factures   450.165 €

[Andalusia] TOTAL: 53.000 € 
 ❚ AND60 S.A.T LOS PRODUCTOS DE LA CABRA MALAGUEÑA 30.000,00 € Ramaderia ecològica Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
 ❚ AND62 COMANDO CERVECERO S.COOP.AND 23.000,00 € Cervesa artesanal i ecològica Agencia de Innovació i Desenvolupament d'Andalusia

[Aragó] TOTAL: 433.300€ 
 ❚ ARA87 ASSOCIACIÓ AMEDIAR 95.000,00 € Intermediació comunitària Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA88 REAS ARAGÓN 82.000,00 € Foment del cooperativisme Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA91 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 31.700,00 € Activitat socioeducativa infants i joves Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA95 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 14.000,00 € Participació ciutadana Diputació Provincial de Saragossa
 ❚ ARA96 REAS ARAGÓN 16.000,00 € Construcció de mercat social Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA97 GUSANTINA ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA 49.600,00 € Activitat socioeducativa i emocional Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA98 COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE ARAGÓN 30.000,00 € Promoció de la salut i prevenció del VIH Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA99 REAS ARAGÓN 75.000,00 € innovació social i participació Ajuntament de Saragossa
 ❚ ARA100 REAS ARAGÓN 40.000,00 € Congrés Internacional d'Economia Solidària Institut Municipal d'Ocupació i Foment Empresarial de Saragossa

[Catalunya] TOTAL: 1.265.370 € 
 ❚ CAT1068SOLC, música i tradició al Lluçanès 4.000,00 € Música i cultura popular Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1072ASSOCIACIÓ STOP SIDA 50.000,00 € Atenció persones amb VIH Diversos
 ❚ CAT1075FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.640,00 € Suport socioeducatiu DP Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1076ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS 14.600,00 € Arts escèniques i inserció social Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1079L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L. 20.000,00 € Dinamització i Acció Comunitària Diversos
 ❚ CAT1080FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 25.600,00 € Promoció del voluntariat DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1081ASSOCIACIÓ GENERA 25.600,00 € Atenció integral a col·lectius de dones Diputació de Girona
 ❚ CAT1082ASSOCIACIÓ GENERA 11.500,00 € Atenció integral a col·lectius de dones Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1083ASSOCIACIÓ AGIMM 5.900,00 € Suport persones amb discapacitat Diversos
 ❚ CAT1084FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA 40.000,00 € Suport socioeducatiu a infants i joves Consorci Badalona Sud
 ❚ CAT1085ASSOCIACIÓ ADEFFA 12.000,00 € Conservació de la biodiversitat Fundació Biodiversitat
 ❚ CAT1088ASSOCIACIÓ ASPASIM 40.000,00 € Atenció a la discapacitat psíquica Institut Català d’Ass. i Serveis Socials, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1090CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 50.000,00 € Gestió cívica Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1092FAGIC 150.000,00 € Promoció dels drets i cultura gitana DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1093ASSOCIACIÓ BONNEMAISON 27.250,00 € Centre de Cultura de Dones  Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1094SAPIENS S.C.C.L. 120.000,00 € Publicacions en Català DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1098ASSOCIACIÓ JUVENIL ESQUITX 35.000,00 € Educació en el lleure DGAIA, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1099RECIBAIX, empresa d’inserció 20.000,00 € Inserció sociolaboral Generalitat de Catalunya i Fons Europeus
 ❚ CAT1102ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 6.500,00 € Reinserció social i drogodependència DP de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1103FUNDACIÓ EMYS 8.000,00 € Conservació de la biodiversitat DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1104ASOCIACIÓ DE QUESEROS ARTESANOS DEL ESTADO ESPAÑOL 15.300,00 € Projectes de formació Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
 ❚ CAT1108ASOCIACIÓ INICIATIVAS SOLIDARIAS 54.000,00 € Inserció sociolaboral Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
 ❚ CAT1109CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN 8.000,00 € Acció Social Diversos
 ❚ CAT1112NOU-SET, empresa d’inserció, SCCL 29.500,00 € Inserció sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1114FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 57.100,00 € Promoció del voluntariat DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1118CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA (CJB) 100.000,00 € Desenvolupament de la població adolescent Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1119ASSOCIACIÓ AGIMM 5.200,00 € Suport persones amb discapacitat Fundació ONCE
 ❚ CAT1120ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ESPIRALL 30.000,00 € Promoció social d’infància i joventut Ajuntament de les Franqueses.
 ❚ CAT1121ASSOCIACIÓ DE SERVEIS JUVENILS LA MINA 14.080,00 € Acció comunitària i suport a joves Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1125ASSOCIACIÓ PROHABITATGE 41.700,00 € Programes d'habitatge social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1127CONFAVC 45.000,00 € Teixit i organització veïnal DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1128L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, S.C.C.L 13.000,00 € Dinamització i Acció Comunitària Diversos
 ❚ CAT1129LABCOOP, SCCL 38.000,00 € Foment de l'activitat cooperativa Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1130ASSOCIACIÓ AGRUPA’T 23.000,00 € Inserció sociolaboral DP de Salut, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1132ASSOCIACIÓ HABITATS 13.500,00 € Custòdia del territori DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1133ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 29.500,00 € Inserció sociolaboral DG d’Economia Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1134ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS 10.500,00 € Programes socioeducatius Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1135AGIPCAT 10.500,00 € Acció cívica i comunitària DG d’Acció Cívica i Comunitària, Generalitat de Catalunya.
 ❚ CAT1136ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC 11.900,00 € Inclusió social DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1137ASSOCIACIÓ ADEFFA 5.000,00 € Conservació de la biodiversitat DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya
 ❚ CAT1139ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA 4.000,00 € Suport a dones immigrades Generalitat de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 90.700 € 
 ❚ MAD54 AGRESTA S.COOP 90.700 € Consultoria ambiental Diversos

[Andalusia] TOTAL: 20.000 €
 ❚ AND55 ECOTONO SDAD.COOP.AND. 20.000,00 € Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

[Catalunya] TOTAL: 400.165 €
 ❚ CAT1071MADSYSTEMS, SCCL 9.000,00 € Enciclopèdia Catalana
 ❚ CAT1089FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1110FUTUR JUST, Empresa d’Inserció 55.000,00 € Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMED)
 ❚ CAT1111PLANETA SALUD 4.000,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)
 ❚ CAT1113NOU VERD S.C.C.L. 7.900,00 € ICASS
 ❚ CAT1116L'OLIVERA, SCCL 17.265,00 € ICASS
 ❚ CAT1126TALLER JERONI DE MORAGAS, S.C.C.L. 85.000,00 € ICASS
 ❚ CAT1131BATABAT SCCL 154.500,00 € Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals S.A.
 ❚ CAT1138PLANETA SALUD 12.500,00 € International AIDS Vaccinne Initiative (IAVI)

[Galiza] TOTAL: 30.000 €
 ❚ GZ38 ARDORA FORMACION Y SERVICIOS, S.COOP.GALEGA 30.000,00 € Ajuntament de Redondela

 

Convenis 258.000€
de circulant

[Catalunya] TOTAL: 63.000 €

 ❚ CAT1074 ORATGE ASSOCIACIÓ 38.000,00 €

 ❚ CAT1087 JAL FUSTERS S.C.C.L 15.000,00 €

 ❚ CAT1097 IDARIA S.C.C.L. 10.000,00 €

[Aragó] TOTAL: 195.000 €

 ❚ ARA89 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 65.000,00 €

 ❚ ARA92 FUNDACIÓN EL TRANVÍA 130.000,00 €

Servei finançament circulant
Factures emeses a:

préstecs
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DADES INTERESSANTS

Coop57 2.0
Ens podeu seguir a Facebook i a twitter, on informem de les activitats quotidianes, de les convocatòries properes 
i enllacem amb articles interessants relacionats amb les finances ètiques, solidàries i alternatives.

Distribució al territori segons el nombre d’entitats 
sòcies

Distribució al territori segons el nombre de socis 
i sòcies col·laboradores

639

3.010

 Més de 100 entitats

 Entre 50 i 100 entitats

 Entre 25 i 50 entitats

 Entre 10 i 25 entitats

 Entre 5 i 10 entitats

 Menys de 5 entitats

 Més de 500 socis/es

 Entre 250 i 500 socis/es 

 Entre 100 i 250 socis/es

 Entre 50 i 100 socis/es

 Entre 25 i 50 socis/es

 Entre 10 i 25 socis/es

 Menys de 10 socis/es

Nombre total de sòcies de serveis

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Andalusia
Aragó
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

Andalusia
Aragó
Catalunya
Galiza
Madrid
Asturies
Euskal Herria
País Valencià

56
43

420
33
58
10
10
9

196
410

1.715
137
391
41
41
79

dades
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681 2.461.989 3.163.553

Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.875

Endós de convenis i factures  127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165

Avançament de finançament  1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.786.926 3.749.560

Préstecs participatius - - - - - 100.000 450.000

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152

Gestió de títols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo viu préstecs  - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries 364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967

Aportacions voluntàries 555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796

Aportacions socis/es col·laboradors 3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fons de garantia de préstecs - - - - 32.612 66.762 113.099

TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aportacions 
obligatòries

364.546 424.227 477.525 503.600 585.879 646.102 714.967
Aportacions 
voluntàries

555.334 1.019.132 975.987 1.279.143 793.704 829.131 950.796
Aportacions socis/

es col·laboradors
3.213.277 4.835.271 6.607.040 8.609.022 14.476.408 19.542.987 22.924.735

Fons de garantia de 
préstecs

- - - - 32.612 66.762 113.099
TOTAL 4.133.157 6.278.630 8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aportacions obligatòries Aportacions voluntàries
Aportacions socis/es col·laboradors Fons de garantia de préstecs
TOTAL

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Préstecs a llarg termini 1.007.321 1.306.153 2.156.332 1.663.599 2.541.681,182.461.989,26 3.163.553
Préstec a curt termini 881.066 1.182.552 781.577 1.152.268 570.596 716.535 819.874,95

Endós de convenis i factures 127.652 153.185 400.009 348.171 374.903 289.217 485.165
Avançament de finançament 1.511.568 1.835.662 2.869.550 3.155.444 4.697.889 2.738.926 3.749.559,83

Préstecs participatius 0 0 0 0 0 100.000 450.000

Total préstecs concedits 3.527.607 4.477.552 6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667
8.668.152,

78
Gestió de títiols participatius 400.000 807.000 1.019.000 1.024.000 1.109.000 1.036.000 922.000

Saldo viu préstecs - - 6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.566,85
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Préstecs a llarg termini Préstecs participatius Total préstecs concedits
Préstec a curt termini Endós de convenis i factures Avançament de finançament
Gestió de títiols participatius Saldo viu préstecs

dades



“Las forces que s’associen no se sumen, 
es multipliquen”

Concepción Arenal

www.coop57.coop
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08014 Barcelona
T 93 268 29 49

A/e: coop57@coop57.coop


