
reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

13butlletí informatiu

COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a

08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49

a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

serveis financers
ètics i solidaris

SUMARI

fe
br

er
 d

el 
20

08

Nous estatuts per a nous temps
EDITORIAL

Madrid continua
treballant

Accions: COOP57,
a les tasques del FSCat

03

15

Aragó, nous préstecs
i nous socis

02

El 27 de novembre es va celebrar a la Sala d’Actes del
Centre Cívic Golferichs de Barcelona la nostra Assemblea
General Extraordinària. Hi van participar 42 entitats
i 44 socis col·laboradors. A l’ordre del dia, dos únics
eixos: primer, l’aprovació dels nous estatuts que
s’adeqüen a l’etapa de creixement en xarxa consolidada
els darrers anys que han definit una nova estructura
territorial de Coop57. I segon, i també cabdal per al
futur, l’aprovació de la participació de Coop57 com a
soci transversal al projecte Fiare per constituir una caixa
cooperativa amb serveis de banca minorista l’any 2011.
Totes dues propostes es van aprovar per unanimitat.

Nous Estatuts
En allò referent a la necessària modificació dels Estatuts
per respondre a la nova realitat cal destacar cinc àmbits:
l’actualització dels principis rectors –síntesi sinèrgica
de cooperativisme i banca ètica–, la creació de les
Seccions Territorials –i allò relatiu a la seva definició,
creació, responsabilitat i dissolució–; la constitució de
l’Assemblea General per delegats, la composició i sistema

Arrenca el grup
promotor d’Andalusia
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COOP57 i l’Olivera clouen amb èxit
l’emissió de títols participatius

04

L’Assemblea General els aprova i ratifica la participació al projecte FIARE com a soci transversal

COOP57

Assemblea General
[ Delegats de socis de serveis,

socis col·laboradors i socis de treball ]

Consell Rector
[ Nova composició, entre 3 i 31 membres ]

Catalunya

Assemblea
de Secció

Consell
Rector

[ Consells de Secció ]

Aragó

Assemblea
de Secció

Consell
Rector

Madrid

Assemblea
de Secció

Consell
Rector

[ Cada Secció territorial disposa de les seves
Comissió Social i Comissió Tècnica ]

Una sola personalitat jurídica, autonomia en xarxa,
principi d’arrelament social i desenvolupament local

(els recursos de cada secció es destinen al propi
territori) sense menystenir la solidaritat interterritorial.

COOP57
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Aragó,
nous préstecs
i nous socis
Durant el darrer semestre, Coop57
Aragó ha concedit nous préstecs a
les entitats de l’economia social
aragonesa, com Pandora o la
cooperativa La Veloz. A més, noves
associacions, com ATL o TREBOL,
se n’han fet sòcies i el procés de
noves incorporacions tira endavant.

El novembre, la secció territorial
d’Aragó va realitzar l’Assemblea
Extraordinària Local on es van
ratificar els nous estatuts i el suport
al projecte de banca ètica estatal a
través de la plataforma Fiare. L’any
ha acabat enllestint els preparatius
de les jornades d’autoformació, on
s’aprovaran els nous òrgans socials.

Dos nous préstecs
Tanmateix s’han aprovat dos nous
préstecs. El primer a l’Asociación de
Tiempo Libre Pandora, per al
desenvolupament d’activitats de
lleure al barri de San José i per un
import de 48.000 en pagaments
fraccionats mensualment. Es tracta
d’un avançament de la subvenció
atorgada per l’Àrea d’Educació i Acció
Social de l’Ajuntament de Saragossa
per valor de 54,324 euros.

El segon finança una operació
d’intercooperació entre La Veloz i
Girasolar S.Coop, que realitza les
obres d’adequació del local de la
primera cooperativa. L’import
ascendeix a 25.000 euros amb un
termini de 5 anys.

d’elecció del Consell Rector i la futura regulació de les comissions
tècniques i socials.

Amb aquests canvis Coop57 consolida els seus principis i una
metodologia de funcionament profundament democràtica i
transparent, assolint una sola personalitat jurídica fonamentada
en els principis cooperatius i de les finances ètiques, que creix
en xarxa i en base a l’autogestió de les seccions territorials i des
de la cooperació i solidaritat internes.

Socis transversals al projecte Fiare
El segon punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la participació
de Coop57, com a soci transversal, en el projecte Fiare per a
constituir –en l’horitzó de l’any 2011– una caixa cooperativa
propietat de l’economia social i el tercer sector. FIARE actuarà
com agent de la Banca Popolare Ètica italiana. Actualment
integren el projecte les plataformes pro-Fiare de Catalunya,
Navarra i Madrid, Iuna de València i Coop57.

Aixi, Coop57 participarà activament del procés, s’incorporarà a
la SL creada, i recollirà, entre els seus associats, capital social
i aportacions per finançar-la, tot treballant com a referent dels
sectors de l’economia social partícips d’un projecte tan necessari
com engrescador. Les aportacions que començarem a recollir
durant aquest any seran nominatives,  per imports a concretar
entre 100 i 500 euros. I amb dues modalitats: com a capital
social (bloquejades i sense remuneració)  i com aportacions de
finançament (a risc i convertibles en futur capital social).

Totes dues propostes i el procés nounat de constitució de Coop57-
Andalusia són tres bones notícies per encetar un any que es
presenta ple de feines, de reptes i compromisos per a les finances
ètiques, alternatives i solidàries. 

Nous estatuts per a nous temps

aragon.coop57.coop>
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Arrenca el grup promotor de Coop57-Andalusia
Des de la passada tardor, diverses entitats socials
andaluses ja treballen per constituir Coop57-Andalusia
el més aviat possible. El 15 de desembre van realitzar
una primera trobada amb entitats de l’economia social
a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
de Sevilla sota el títol “Banca Ètica y Coop57 en
Andalucia”.

Al grup promotor hi estan presents diferents cooperatives
i entitats que ja han iniciat el procés per fer-se sòcies
de Coop57, han editat els materials necessaris i pretenen
començar a caminar aquest mateix 2008.

Grup promotor Coop57 · Andalusia
Asociación de Mujeres del Medio Rural (Morón de la
Frontera) · Centro de Asesoria Legal y Estudios
Económicos del Sur, SLL · Asesoría Jurídica SOC-MR ·
SOC (Sindicato de Obreros del Campo) · SOC – Sevilla
· Unión Local SOC-Sevilla · IDEAS Soc. Coop. And. ·
Tierra y Libertad Soc. Coop. And. · La Verea Soc. Coop.
And. · Utopia de Comunicaciones SLL · SUBE SC ·
Asociación CALESUR · Asociación Habana Vieja · Centro
Obrero Diamantino García · SOC-La Rinconada · SOC-
Alcalá del Río · Editorial Atrapasueños · SAT · SOC-El
Coronil · La Ortiga Soc. Coop. And. · SOLUTEC ·
Universidad y Compromiso Social · Taraceas Soc. Coop.
And. · Almenara Equipamientos SLL · Asocaciación de
Hermanamiento de los Pueblos del Mundo y Cooperación
Internacional de Andalucía · Asociación de Mujeres

Inmigrantes y Voluntarias Solidarias de Sevilla ·
Trabajadaores Unidos de Puebla del Río, Soc. Coop.
And. · Diamantino García Soc. Coop. And. · Fundación
Utopía Verde · Oficina de Derechos Sociales · Asociación
Avanti. 

Trenta organitzacions i entitats socials promouen la constitució de la secció territorial

Durant el darrer semestre s’han sumat a Coop57-
Madrid ,  l ’associació Heliconia de l’àmbit
mediambiental i educatiu; la botiga d’alimentació
ecològica A Salto de Mata i La Kalle, que treballa la
integració social a través de l’ocupació. 2007 es tanca
amb 50 estalviadors individuals i el tercer préstec
concedit per la secció territorial madrilenya, en aquesta
ocasió a la cooperativa Abierto Hasta el Amanecer
per un valor de 12.000 euros i per fer front al retard
en els pagaments de diverses institucions.

En les tasques internes, Coop57-Madrid ha elaborat
el protocol d’admissió de nous socis, el protocol

d’acollida dels nous estalviadors i el protocol de
sol·licitud de préstecs i ha harmonitzat la interelació
entre les diferents comissions de treball. Tanmateix,
ha participat activament en el procés de canvi estatutari
general. Per al 2008 s’han proposat dinamitzar la
participació dels col·laboradors locals, millorar la
formació financera dels socis i aportar idees per a
nous productes i solucions adaptades.

Madrid continua treballant

andalucia.coop57.coop>

madrid.coop57.coop>



L'Olivera i Coop57 han assolit una nova fita del
cooperativisme, les finances ètiques i l'economia social
catalana. L'emissió de títols participatius presentada
el 8 de novembre i que finança l'ampliació d'un nou
celler a la Cooperativa de Vallbona de les Monges es
va cobrir en menys de tres setmanes.

La iniciativa va encetar-se el passat 8 de novembre i
el 27 de novembre, coincidint amb l'Assemblea General
de Coop57, ja informàvem de la plena cobertura de la
iniciativa, que estava prevista que finalitzés el 31 de
desembre. Cooperatives, associacions i ciutadans han
participat d'aquesta iniciativa que ha batut rècords de
temps i sol·licituds. L’Olivera és una experiència
cooperativa amb 30 anys de trajectòria que combina
reeixidament inserció laboral de persones
discapacitades, conreu de terres i desenvolupament
rural.

El retorn del capital de les aportacions està datat pel
31 de desembre de 2009, però també es podrà renovar
a un nou tipus d'interès. En els propers dos anys,
Coop57 garanteix el retorn anticipat, si s’escau. Aquesta
és la segona operació d'aquestes característiques que
realitza Coop57. La primera va ser el gener del 2006
amb una emissió de 480.000 euros per a la cooperativa
mataronina La Paleta.
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S’han recollit la totalitat dels 400.000 euros sol·licitats en menys de 20 dies

Coop57 i l’Olivera clouen amb èxit
l’emissió de títols participatius

[Característiques
de l’emissió de títols participatius]

400 participacions de 1.000 euros a 2 anys
De l’1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2009

4,25% fixe anual durant el període d’emissió
amb quatre pagaments semestrals
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Red 2002/SIDA
Xarxa integrada per 262 persones sòcies creada en
l’àmbit específic del suport al treball sobre el VIH/SIDA.
Arrela el seu naixement en el treball enxarxat que es
va donar a Barcelona per celebrar la XIV Conferència
Internacional de la SIDA. Posteriorment van creure
necessari consolidar la comunicació estable i el treball
regular amb totes les persones vinculades al VIH:
malalts, portadors, educadors, tècnics de
l’Administració. La tasca principal és l’activitat i la
reflexió, la participació de la comunitat vinculada al
VIH/SIDA i tasques d’assessorament jurídic.

Cooperativa d’Habitatge
Can Cases SCCL
Particular i innovadora cooperativa d’habitatge –en règim
de cessió d’ús– promoguda per persones activament
vinculades a l’Ateneu Rosa de Foc de la Vila de Gràcia
i a diferents moviments socials (Observatori del Deute,
Entrepobles, Plataforma Transgènics Fora), amb la
voluntat de disposar d’habitatge en coherència amb els
valors socials i ambientals.
Tots plegats han comprat una finca al Bages, per
rehabilitar-la i viure-hi i poder desenvolupar un projecte
agroecològic amb la voluntat de poder constituïr una
cooperativa que autoocupi els seus membres i que
interpel·li la difícil situació de l’habitatge a Catalunya
des de la solidaritat, la cooperació i el suport mutu.

Fundació Roca i Galès
Fundació constituïda l'any 1976 amb el nom del dirigent
obrer, cooperativista i republicà del segle XIX català i
que té per objectiu la promoció i difusió del
cooperativisme a Catalunya, com a element
indispensable de l'economia social. També treballa pel

coneixement i defensa
del patrimoni natural
i el benestar social als
Països Catalans.
Organitza diverses
activitats estables i
consolidades com les

Jornades sobre Cooperativisme a la Universitat Catalana
d’Estiu i diversos premis i disposa d’un ampli fons
documental i de servei de biblioteca.
Amb 28 anys d’història, editen la revista mensual
“Cooperació catalana”, que ja ha superat els 300
números.

Folgado Piscines SCCL
Cooperativa de treball dedicada al manteniment i
instal·lació de piscines d’origen familiar creada l’any
2001 a Calella de Mar (Maresme) integrada per tres
socis. Estudien introduir un nou tipus de piscina salina,
que suposaria un avenç en termes ecològics. Tenen
força relació amb el Club Natació de Calella.

Noves entitats sòcies
Segon semestre de l’any 2007 reflexió

socis
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ADAD (Associació
d’Ajuda al Drogodependent)
Associació nascuda el 1995 a La Garrotxa amb finalitats
socio-sanitàries per respondre a la necessitat d’oferir
sortides laborals a les persones amb problemes derivats
de la drogodependència. Es vincula directament a
l’activitat productiva amb recollida de residus urbans,
combinant inserció laboral amb objectius ambientals
de reutilització i reciclatge i de consum responsable.
Han constituït l’empresa d’inserció ADAD L’ENCANT
que disposa d’una nau, una parada al mercat i dues
botigues de roba de segona ma a Olot i Girona. Dóna
feina a 30 treballadors. Participa del programa ‘Roba
Amiga’ i gestionen anualment prop de 2.500 tones de
residus. Són membres d’AIRES, la Federació Catalana
d’Associacions d’Ajuda al Drogodepenent i la Unió de
Botiguers d’Olot.

Setmanari Directa (ADSL)
ADSL –Associació per a la Difusió sense Límits– és
l’editora del setmanari alternatiu Directa, mitjà social
de propietat col·lectiva estretament vinculat als
moviments socials alternatius. Amb 800 subscriptors
i seu a L’Hospitalet de Llobregat, aplega els esforços
socials per obrir esquerdes en el monòleg del pensament
únic i el poder que concentren els grans mitjans de
comunicació.
70 persones s’han vinculat de forma participativa en
totes les tasques de redacció, producció i distribució
del setmanari que ja ha esdevingut un diari de referència
en l’àmbit de la contrainformació i la comunicació
social de la pluralitat dels moviments socials, per
donar veu als sense veu.

El Safareig
Associació sense ànim de lucre dedicada a l’atenció
a les dones en dues línies: Servei d’Atenció i
programació i realització de cursos de Formació
Ocupacional.
Es va constituir el 1990 hereva de la tasca del Grup
de Dones Feministes de Cerdanyola del Vallès nascut
el 1976 i també aboquen els esforços a les activitats
socio-culturals orientades a la promoció de la igualtat.
Hi treballen 7 persones i està plenament inserida al
municipi.

Fundació Clariana
Organització privada sense ànim de lucre centrada en
el suport personalitzat en l’àmbit de la inserció socio-
laboral i la lluita contra l’exclusió, especialment dels
migrants nouvinguts.
Nascuda el 1999, vinculada a la CONFAVC i el moviment
veïnal i amb una plantilla de 10 treballadors, promouen
el projecte “Entreveïns” a diversos barris de Catalunya
amb diverses apostes transversals: inserció, botigues
solidàries i grups d’acció multicultural, assessoria
jurídica, habitatge i iniciatives d’economia solidària.
També han bastit una empresa d’inserció amb prestació
de serveis de neteja.
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NOUS SOCIS COL·LABORADORS
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Bidó de Nou Barris
Associació gestora de l’Ateneu Popular de 9 Barris,
creada  per donar cobertura a una okupació veïnal del
1977 a una planta asfàltica que embrutava i impactava
negativament al barri i que ha esdevingut un espai
públic de referència cultural i social ineludible.

A l’Ateneu s’hi troben 10 entitats amb una activitat
principalment cultural, com l’Escola de Circ Rogelio
Rivel (sòcia de Coop57). A les seves instal·lacions s’hi
va crear la plataforma Nunca Mais Catalunya i, per
exemple, va tenir lloc la ‘cita’ històrica de reconciliació
entre els Latin Kings i els Ñetas. El Bidó l’integren 90
socis i es caracteritza per les dinàmiques participatives
i socials, per enxarxar el barri i per treballar per la
cohesió social. Durant el 2007, més de 27.000 persones
han gaudit dels espectacles.

SEPRA, Servei de Prevenció
Integral SCCL
Servei de prevenció aliè constituït com a cooperativa
de treball l’any 2003, centrada bàsicament en la
prevenció de riscos laborals. Són quatre socis i 5
treballadors. Acreditada per la Generalitat de Catalunya
s’han centrat, sobretot, en la prevenció en l’àmbit de
la salut i els riscos laborals a les entitats del tercer
sector i les cooperatives.

Participen del programa europeu RSECoop, centrat en
els eixos de responsabilitat ambiental, econòmica i
social. Formen part de l’ASPACAT (Associació de Serveis
de Prevenció Aliens de Catalunya) i de la FCTC.

COOP57 CATALUNYA
ANTONIO CAÑAL LAFUENTE
BETLEM CAÑIZAR BEL
JESÚS PLAZA LOZANO
MONTSE BALAGUÉ DABAD
DAVID SALVADOR FRUCTUOSO
SUSAGNA GALINDO RODRIGUEZ
MARGARITA EULALIA GARCIA GARCIA
FERRAN MARTINEZ SANCHEZ
MARTA BENÍTEZ VINUESA
ORIOL PICAS PARELLADA
Ma ISABEL MARTIN LOPEZ
JEAN-FRANÇOIS GUILLEMET
ROGER ESCOBAR ESTEVE
ORIOL MARTÍN SOLANES i CARLA ADRIÁN FORNÉS
MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN
MARTA BARRERA GARCIA
JORDI MARTI SORIA
MERITXELL RAMIREZ OLLÉ
LAURA PALACÍN REMIRO i CARLES GINÉ JANER
JOSEFA MARTINEZ CARRILLO
MARIA TOLL CALVET
ROSA CAÑISÀ FERRER
EDUARDO ARANDA RODRIGUEZ
DAVID GAY I TELLO
JAUME BAYÀ SIMON
RAFAELA RAMOS CASTELLANO i AHMED ESSALHI
FERRAN ROCA SOLSONA

COOP57 MADRID
OLGA MAGDALENA VÁZQUEZ
ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ
ANA ISABELANES ORELLANA
JUAN JOSE FUENTETAJA OLMOS
ANTONIO PITA JIMENO
MARTA AZUCENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BAYÓN
MARIA VAZQUEZ OTERO
MARTA QUINZANO LABRADOR
URSULA QUINZANO LABRADOR
EMILO LÁZARO BLANCO
MIGUEL ANGEL MARTINEZ POLO
IGNACIO QUIÑONES LAINEZ
IÑIGO BANDRÉS DE LUCAS
CARLOS FLORES ALVAREZ
MARGARITAAGUILERA REIJA
LADISLAO MARTINEZ LÓPEZ
HILDE DAEMS
PAULA SÁNCHEZ CARRETERO
ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
JOSE ANTONIO HARO LOZANO
ANDRES FARIÑA de ELENA
JUAN ANTONIO MERINO CASTRILLO
ARANTZAZUFERNÁNDEZ ESPIÑEIRA
CARLOS JOSÉ CANDEL RODRÍGUEZ
MARIA BANDRÉS de LUCAS
ANA ISABELDELSO ATALAYA
MARGARITAPADILLA GARCIA
ISMAEL ALONSO GONZALEZ
ANA ISABELMORRÁS BARTOLOMÉ
LORENZO CASELLAS LÓPEZ
GONZALO VIOLERO GARCIA
HELENA GONZÁLEZ DOMINGUEZ
ADOLFO ANTÓN BRAVO
ENRIQUE ASCASÍBAR ZUBIZARRETA

COOP57 ANDALUSIA
LUIS OCAÑA ESCOLAR
DIEGO NARANJO BARROSO
ALMUDENA MILLÁN GÓMEZ
MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN
MARÍA CARMEN GARCÍA BUENO
JOSÉ ANTONIO GARCÍA JURADO
PABLO NEIRA AYUSO

COOP57 ARAGÓ
MARIA CARMEN FANDOS MARTINEZ
LUIS PASTOR LASMARÍAS
OSCAR CÉSAR CASTÁN GARCINUÑO
ÁNGEL MAYORAL ZÁRATE
Mª CARMEN SOLA CUARTERO
BEGOÑA GUTIERREZ NIETO

NOVES ENTITATS SÒCIES
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Préstecs concedits segon semestre 2007

PR 98 (ampliació) TETERIA MALEA  7.983.63 euros a 5 anys

Jove cooperativa del barri de Sants nascuda el 2005 especialitzada en serveis
de teteria i en l’oferta de productes ecològics que va obrir portes a l’antic local
d’una de les herboristeries històriques santsenques. Està molt arrelada als
moviments socials alternatius locals. Es tracta d’una ampliació d’un préstec
concedit per a cobrir la climatització del local.

Préstecs a llarg termini

PR 210 CUSCUS SCCL 4.200 euros a 1 any

Cooperativa de treball especialitzada en els menjars biològics
i l’alimentació ecològica. El préstec es destina al finançament
de la millora de les instal·lacions i el mobiliari de la botiga
de la que disposen a la Rambla del Poble Nou de Barcelona,
on van iniciar la seva activitat l’any 2003.

PR 207 ARCANA SCCL 10.000 euros a 4 anys

Cooperativa mataronina de treball nascuda el 2001, integrada
per 4 socis joves i constituïda amb la intenció de dinamitzar
la vida cultural del municipi.
L’origen del projecte és l’obertura d’un cafè cultural que
serveix com a espai de trobada i d‘oci. El préstec es destina
a amortitzar dos préstecs anteriors, un de Coop57 i un altre
de Caixa Laietana.

PR 208 ETCS SCCL 25.000 euros a 5 anys

Cooperativa de treball nascuda el 2004 integrada per 9 socis
i especialitzada en sociologia, psicologia, economia i treball
social que actua en l’àmbit de la intervenció i el
desenvolupament comunitari.
Dinamitza projectes a Ripollet, Viladecavalls, El Figaró i
Parets. El préstec finança la consolidació i desenvolupament
del projecte.
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PRÉSTECS CONCEDITS

PR 211 ALBERA SCCL 80.000 euros a 1 any

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

PR 212 ROBAFAVES SCCL   120.000 euros a 1 any

Històrica cooperativa-llibreria mataronina nascuda el 1975 que ja disposa de tres
botigues i es dedica a la venda de llibres, discos, vídeos i activitats socioculturals.
L’operació finança el desembors de l’ampliació de capital de la cooperativa de segon
grau Comerç i Cultura SCCL, constituïda conjuntament amb Abacus.

PR 213 AFOCA 6.000 euros a 1 any

Associació sense afany de lucre nascuda l’any 1982 per promoure la creació d’ocupació de forma
autogestionada. Desenvolupen actualment activitats de serigrafia, pintura i construcció i disposen d’una
cooperativa d’autoconsum ecològic.
El préstec finança la millora i adequació de l’espai per augmentar les activitats.

PR 218 FUTUR JUST 10.400 euros a 3 anys

Empresa d’inserció vinculada a la Fundació Futur, creada el 1996 pel capellà de
la presó Model de Barcelona que treballa en l’àmbit de la lluita contra l’exclusió
social i per la inserció socio-laboral.
El préstec finança la compra de materials i maquinària per poder gestionar el servei
de menjador de l’Escola Marti i Pol de Sant Feliu de Llobregat.

PR 216 ARTIJOC SCCL 14.000 euros a 3 anys

Cooperativa de treball dedicada a la dinamització del joc i el lleure a través de
l’art i la interculturalitat. Crean itineraris temàtics per a escoles i instituts i també
treballen en el disseny de mobiliari urbà concebut com espai de joc. L’operació
finança la compra d’una furgoneta per a l’activitat ordinària de la cooperativa.

PR 222 MONVERD SCCL 36.000 euros a 4 anys

Cooperativa de treball constituïda l’any 1992, especialitzada en la distribució de
productes d’alimentació eco-biologics a botigues especialitzades i cooperatives de
consum i amb una llarga trajectòria acumulada.
El préstec es dedica íntegrament a finançar les inversions de millora i adequació
del seu actual magatzem.
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PR 227 XARXA DE CONSUM SOLIDARI 85.000 euros a 5 anys

Xarxa nascuda l’any 1996 en l’àmbit del comerç just i
el consum responsable, amb una visió integral que
engloba tot el cicle productiu, des de l’origen fins a la
seva comercialització a casa nostra.  El préstec es destina
a consolidar el creixement del projecte.

PR 226 TERMIC FINESTRA  99.453,46 euros a 5 anys

Cooperativa de treball de Montcada i Reixac, nascuda fa 16 anys de la fallida d’una empresa convencional,
que centra la seva activitat en el muntatge industrial de finestres en perfil d’alumini. El préstec finança el
nou pla de viabilitat i expansió de la cooperativa.

PR 228 SAEST SCCL 86.500 euros a 3 anys

Cooperativa de treball constituïda el 2002, dedicada a desenvolupar tasques de recerca, enginyeria i
investigació en el camp de l’energia solar, de l’eficiència energètica i de l’arquitectura bioclimàtica. El
present préstec finança l’avançament dels programes europeus Rococó, SACH i Solair.

PR 230 SOS RACISME 8.500 euros a 3 anys

Associació creada el 1989 per a la lluita contra el racisme
i la xenofòbia i en defensa de la igualtat de drets i
oportunitats per a les persones migrants. El préstec
s’orienta a finançar l’adquisició de mobiliari i l’adequació
del local on s’ubiquen les oficinies i la seu social de
l’entitat.

INTERCOOPERACIÓ 6.517

ALBERA > ARÇ 6.571  a 1 any [assegurança]

IMPORT TOTAL CRÈDITS A CURT TERMINI 150.000

S’han realitzat 18 operacions de crèdits a curt termini per un valor de 150.000 .

Altres operacions

IMPORT TOTAL ENDÓS DE FACTURES 79.742

Doble Via > 40.000  a l’Ajuntament de Mollet.               Entorn > 39.742  a Pla Besòs

OPERAC. ESPECIALS 400.000

Emissió títols participatius L’Olivera 400.000 

PRÉSTECS CONCEDITS
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PRÉSTECS CONCEDITS

PR205 Gedi SCCL
Departament de Benestar i Família et altri
Préstec concedit: 80.000 euros
Objectiu: Promoció de la integració social i
econòmica de joves residents a Tànger
Imp. total subvenció: 352.000 euros

PR206 UPEC
Direcció General de Relacions Externes de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 35.000 euros
Objectiu: Edició 2007 Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya
Imp. total subvenció: 70.000 euros

PR209 Fundació Pere Ardiaca
Servei de Suport al Gabinet de la Presidència de la
Diputació de Barcelona
Préstec concedit: 14.400 euros
Objectiu: Despeses funcionament Fundació 2007
Imp. total subvenció: 18.800 euros

PR214 Safareig
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstec concedit: 25.000 euros
Objectiu: Cursos de formació ocupacional
Imp. total subvenció: 30.142 euros

PR217 Centre de Dones Bonnemaison
Institut Català de les Dones
Préstec concedit: 50.000 euros
Objectiu: Promoció igualtat d’oportunitats entre
dones i homes
Imp. total subvenció: 99.000 euros

PR219 Formatec SCCL
Departament de Treball Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 50.000 euros
Objectiu: Quatre línies de cursos de formació
ocupacional
Imp. total subvenció: 144.488,40 euros

PR220 Agrupa’t
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 15.000 euros
Objectiu: Activitats de prevenció i tractament de
les drogodependències.
Imp. total subvenció: 19.800 euros

PR221 Cerca SCCL
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstec concedit: 25.000 euros
Objectiu: Cursos de formació “Treballadors/es
familiars”
Imp. total subvenció: 41.944 euros

PR223 + PR229 Col·lectiu L’Esbarzer
Secretaria de la Joventut de la Generalitat de
Catalunya et altri
Préstec concedit: 65.000 euros
Objectiu: Promoció de la llengua catalana
Imp. total subvenció: 127.600 euros

PR224 Red 2002
Secretaria del “Pla Nacional sobre la Sida” del
Ministeri de Sanitat i Consum
Préstec concedit: 30.000 euros
Objectiu: programes de prevenció i control de la
infecció per VIH / Sida
Imp. total subvenció: 148.000 euros

583.400,00
import total



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

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

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

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

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

És un procés molt àgil i senzill.

CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PRODUCTE

Avançament
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PR225 EICA
Gabinet Tècnic d’Immigració de l’Ajuntament de
Barcelona
Préstec concedit: 10.000 euros
Objectiu: Materials didàctics de coneixement de
l’entorn i aprenentatge immigrants nouvinguts
Imp. total subvenció: 11.600 euros

PR231 EICA
Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència
Préstec concedit: 18.000 euros
Objectiu: programa “Ta-axira: Immersió lingüística
i reforç sociolaboral per a joves nou vinguts”
Imp. total subvenció: 20.085 euros

PR232 Cerca SCCL
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstec concedit: 51.000 euros
Objectiu: Formació Ocupacional Inserció Joves i
Dones
Imp. total subvenció: 111.426 euros

PR233 Safareig
Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya
Préstec concedit: 75.000 euros
Objectiu: Cursos Formació Ocupacional Dones i
Treballadores familiars
Imp. total subvenció: 126.156 euros

PR234 ETCS
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació
Préstec concedit: 15.000 euros
Objectiu: Foment participació social i ciutadana
Imp. total subvenció: 23.096.76 euros

PR235 RAI
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 25.000 euros
Objectiu: Conveni teixit associatiu juvenil
Imp. total subvenció: 54.325 euros

d’administracions
públiques
2n semestre 2007 583.400,00

import total

PRÉSTECS CONCEDITS



Organitzat pel Taller de Solidaridade amb el suport
de la Cámara de Lugo i Cooperación Galega (Xunta
de Galicia), es va celebrar una jornada sobre banca
ètica i finançament alternatiu protagonitzada per Fiare
i Coop57.

Hi van participar Ramon Pasqual, coordinador de
Coop57, i Peru Sasia, director del projecte Fiare,
realitzant la panoràmica de la Banca Ètica a l’Estat
espanyol. Giovanni Acquati, d’INAISE, va analitzar les tendències i desafiaments de la inversió ètica a Europa.
Finalment, Pasqual i Sasia, al costat de Carlos Ballesteros, professor de la UPCO i membre de FIRES, van realitzar
un taller pràctic de banca ètica amb la Coordinadora Galega d’ONGD. Una taula rodona sobre microfinances i
respostes financeres als projectes socials va cloure la jornada. 

Unha porta aberta a aforro responsable
Els útils financers ètics i solidaris,
a Galícia i a debat
Galícia, 16 i 17 de novembre de 2007

segon semestre 2007
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ACCIONS

Seminari a la UAB
La cooperativa,
una empresa democràtica
per a tothom
Universitat Autònoma de Barcelona,
21 de novembre de 2007

En el marc del seminari “La cooperativa, una empresa
democràtica per a tothom” coordinat per Aposta i l’IGOP de
la UAB i que rep el suport de l’Institut per a la Promoció i la
Formació Cooperatives, Coop57 va participar a la taula rodona
d’anàlisi d’experiències.

Per encetar el debat van prendre la paraula la Dra. Maria
José Feijoo i el catedràtic Joan Subirats, que van precedir
l’exposició de les experiències cooperatives convidades: Doble
Via, Grup Integral o Coop57, exposada per David Fernandez,
responsable de comunicació. Abans, Pepa Muñoz, en nom
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya havia
exposat els principis del cooperativisme. L’economista Albert
Recio va ser l’encarregat de presentar les conclusions.
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Coop57,
seleccionada
La Direcció General d'Economia Cooperativa,
Social i d'Autoocupació de la Generalitat de
Catalunya està treballant en l'elaboració
d'una publicació sobre cooperatives catalanes
coordinada per ECOS SCCL. L'objectiu
d'aquesta publicació és presentar diferents
experiències dutes a terme per cooperatives
i societats laborals de Catalunya, que
destaquen per la seva innovació i les seves
bones pràctiques. Coop57 ha estat una de
les cooperatives seleccionades.

Coop57,
a les tasques del FSCat
Entre el juliol i el desembre Coop57 ha participat activament de
les tasques preparatòries del Fòrum Social Català, incorporant-
se a les feines de la Comissió de Logística i Finances del Fòrum,
celebrada el cap de setmana del 25, 26 i 27 de gener de 2008,
que va esdevenir un èxit amb la participació de més de 3.000
persones en més de 60 seminaris. En el proper butlletí, ampliarem
la informació de la participació de Coop57 i l’economia solidària
en aquesta reeixida trobada dels moviments socials i la societat
civil.

Xerrades a Morón de la Frontera
i El Coronil
Presentació de Coop57
a Andalusia
En el marc de les tasques prèvies de constitució del Grup
Promotor de Coop57-Andalusia, Paco Hernandez de Coop57-
Catalunya va realitzar dues xerrades a Andalusia durant el
mes d’agost i diverses reunions de treball. Les dues xerrades,
als municipis de Morón de la Frontera i El Coronil van comptar
amb la participació activa de diverses organitzacions socials
andaluses.

+info WWW.COOP57.COOP
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DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aport. obligatòries 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 344.238
Aport. voluntàries 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 434.708
Aport. socis col·laboradors 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247
Aportacions La Paleta 0 0 0 0 0 0 492.000 246.000
TOTAL 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193

2000 2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolució dels préstecs concedits
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Préstecs a llarg termini 68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 1.168.437
Préstecs a curt termini / Circulant 0 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 459.633
Endòs de Convenis / Factures 0 0 0 0 159.193 298.971 213.407 224.254
Avançament de Subvencions 0 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 882.500
Operacions especials 0 0 0 0 0 0 480.000 91.331
TOTAL 68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 2.826.155
Títols participatius L’Olivera 400.000
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13c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • a/e: coop57@coop57.coop
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butlletí informatiu
«La responsabilitat ecològica és un primer deure de totes

les persones, de totes les institucions i de tots els pobles.

Si no cuidem la nostra casa, vivim suïcidant-nos.

I no és que existeixi un món desenvolupat i un món subdesenvolupat;

tenim només un sol món mal desenvolupat. [...]

No volem el fals lloc,

la falsa utopia que ens imposen

amb l’exclusió de la majoria

i el privilegi narcisista de la minoria;

 no la u-topia, cap lloc,

sinó la eu-topia, el lloc on capiguem totes i tots»

Pere Casaldàliga

[Reflexions des del compromís, 2007]


