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Memòria social de l’exercici 2013 
 
 
L'exercici 2013 s'ha caracteritzat per la continuació i aprofundiment de la recessió. 
Davant aquesta realitat, Coop57 ha optat per seguir donant préstecs a les seves entitats 
sòcies. En una situació de crisi és quan és més necessària nostra activitat, entesa com 
una eina per desenvolupar l'economia social i solidària, no una finalitat en si mateixa: 
un útil financer que eviti que la restricció creditícia ofegui a entitats que són viables i 
que fan una tasca social i econòmica per transformar la societat.  
 
No obstant això, el 2013 hem donat menys préstecs que el 2012 perquè hem tingut 
menys sol·licituds i d'un volum mitjà menor, en un reflex que la crisi també afecta a les 
nostres entitats sòcies: tenen menys activitat per finançar i tendeixen a reduir el seu 
endeutament per millorar els seus balanços. Però hi ha una dada que apunta una altra 
tendència, també significativa: hem mantingut el volum de préstecs per a inversió, molts 
d'ells a entitats de nova creació, una de les nostres apostes estratègiques per promoure 
projectes d'economia social i solidària que donin resposta a una necessitat apressant (la 
falta d'ocupació), però que també contribueixin a articular una realitat econòmica 
alternativa a la que ens ha conduït a la crisi actual.  
 
Degut a aquesta tendència, i atès que les aportacions de les persones sòcies 
col·laboradores ha seguit creixent, hem hagut d'adoptar mesures per equilibrar el nostre 
creixement. També hem començat a posar les bases per poder afrontar el creixement 
futur forma sostenible (proposta de reforç dels fons propis) i per adequar els nostres 
serveis financers a les noves necessitats i als reptes que s'està plantejant l'economia 
social i solidària (com per exemple la posada en marxa de préstecs participatius). També 
hem posat els fonaments d'una eina complementària, la Fundació Coop57, i hem 
reforçat la línia de treball per col·laborar amb altres entitats per compartir riscos, com 
per exemple el nou conveni de col·laboració amb la societat de garantia recíproca 
Oinarri, la constitució de nous fons socials a nivell local o la signatura d'acords de 
col·laboració amb entitats o administracions locals. 
 
En l'àmbit operatiu, i per millorar els serveis als nostres socis i sòcies i automatitzar els 
processos de treball, s'ha engegat el servei d'Oficina Virtual. 
 
L'activitat ordinària s'ha compaginat amb una gran activitat de totes les seccions 
territorials, tant per donar a conèixer Coop57, com per potenciar les finances ètiques i 
l'economia solidària, així com per afavorir la participació de les sòcies i socis i per 
habilitar espais i fòrums de debat més enllà dels òrgans socials i les assemblees generals 
i de secció. També s'ha aprofundit en el creixement cap avall amb la constitució de nous 
grups promotors a nivell local i s'han creat nuclis promotors en nous territoris, com per 
exemple a Euskal Herria. 
 
Tot això ha estat compatible amb la participació activa en diferents entitats i xarxes de 
les finances ètiques i alternatives, el moviment cooperatiu i l'economia solidària. 
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Evolució de l’activitat ordinària  
 
Creixement de la base social 
 
A 31 de desembre de 2012, Coop57 estava integrada per 573 entitats sòcies, xifra que 
representa un augment de 90 socis de serveis respecte a l'any anterior (de fet, s'han 
incorporat com a sòcies 97 entitats, però 7 s'han donat de baixa a causa del seu 
tancament o liquidació). Al seu torn, hi havia 2.758 sòcies i socis col·laboradors, la 
qual cosa significa un increment de 587 socis i sòcies col·laboradors respecte a l'any 
precedent. Si a aquesta xifra hi sumem les persones que són cotitulars d'aportacions, 
podem afirmar que 3.055 persones estan associades a Coop57. 
 
A continuació es detalla el creixement de la base social per seccions territorials. 
 
Coop57 Andalusia 
 
• 17 noves entitats sòcies. La secció la integren 44 socis de serveis. 
• 29 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 147 a 176 persones (181 si 

sumem les cotitulars). 
 
Coop57 Aragó 
 
• 2 noves entitats sòcies. La secció queda integrada per 42 socis de serveis, ja que 

una entitat s’ha donat de baixa. 
• 41 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 361 a 402 persones (434 si 

sumem les cotitulars). 
 
Coop57 Catalunya 
 
• 64 noves entitats sòcies; 5 entitats s’han donat de baixa, de manera que 385 socis 

de serveis integren la secció. 
• 400 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 1.179 a 1.579 persones (1.798 si 

sumem les cotitulars). 
 
Coop57 Galiza 
 
• 1 nova entitat sòcia, 1 entitat s’ha donat de baixa, de manera que 29 socis de 

serveis integren la secció. 
• 13 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 117 a 130 (139 si sumem les 

cotitulars). 
 
Coop57 Madrid 
 
• 6 noves entitats sòcies. 56 socis de serveis integren la secció. 
• 65 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 297 a 362 (390 si sumem les 

cotitulars). 
 
A nivell analític, es comptabilitzen també per separat els socis del País Valencià, 
Astúries i, per primera vegada, Euskal Herria. 
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País Valencià 
 
• 2 noves entitats sòcies. 8 socis de serveis integren la secció. 
• 12 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 48 a 60. 
 
Astúries 
 
• 2 noves entitats sòcies. 5 socis de serveis integren la secció. 
• 12 socis i sòcies col·laboradores més, passant de 22 a 34 (38 si sumem les 

cotitulars). 
 
Euskal Herria 
 
• 4 entitats sòcies. 
• 15 socis i sòcies col·laboradores (16 si sumem les cotitulars). 
 
 
Creixement de les aportacions socials 
 
Durant el 2013 hi ha hagut un creixement de 5.523.630,65 € de les aportacions dels 
socis de serveis i dels socis i sòcies col·laboradors, de manera que s'ha arribat a la xifra 
de 21.412.234,11 € gestionats. La taula següent recull les dades comparatives entre 
2012 i 2013 de la composició de les aportacions. 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 407.699,38 € 466.252,29 € 14,36
Aportacions voluntàries 793.704,29 € 845.225,86 € 6,49
Compte en participació (capital 
fundacional) 

178.180,05 € 178.180,05 € 0

Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

14.476.408,24 € 19.854.147,64 € 37,15

Fons de garantia de préstecs  32.611,50 € 68.428,27 € 109,83
Total 15.888.603,46 € 21.412.234,11 € 34,76

 
Aquest important creixement no ha estat més gran a causa de la decisió adoptada pel 
Consell rector el maig del 2013 de limitar temporalment les noves aportacions de 
persones sòcies col·laboradores a 15.000 € per persona o entitat. Aquesta mesura es va 
adoptar per equilibrar el creixement de Coop57, ja que les peticions de préstecs no han 
augmentat al mateix ritme. 
 
L'evolució de les aportacions socials per seccions territorials és la següent: 
 
Coop57 Andalusia 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 26.226,82 € 29.885,20 € 13,95
Aportacions voluntàries 41.317,64 € 34.983,97 € –15,33
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

811.380,33 € 1.049.320,68 € 29,33
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Fons de garantia de préstecs  1.080,00 € 2.533,77 € 134,61
Total 880.004,79 € 1.116.723,62 € 26,90

 
Coop57 Aragó 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 39.332,88 € 39.332,88 € 0
Aportacions voluntàries 12.985,23 € 13.284,44€ 2,30
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

1.727.946,74 € 2.140.546,87 € 23,88

Fons de garantia de préstecs  3.017,50 € 4.415,04 € 46,31
Total 1.783.282,35 € 2.197.579,23 € 23,23

 
 
Coop57 Catalunya 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 268.187,56 € 316.564,64 € 18,04
Aportacions voluntàries 694.144,59 € 740.305,84 € 6,65
Compte en participació (capital 
fundacional) 

178.180,05 € 178.180,05 € 0

Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

9.742.638,24 € 13.553.986,80 € 39,12

Fons de garantia de préstecs  25.636,50 € 55.084,80 € 114,87
Total 10.908.786,94 € 14.844.121.84 € 36,07

 
Coop57 Galiza 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 23.438,52 € 24.341,04 € 3,85
Aportacions voluntàries 29.150,22 € 29.876,80 € 2,49
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

465.012,23€ 673.256,00 € 44,78

Fons de garantia de préstecs  590,00 € 1.848,88 € 213,37
Total 518.190,97 € 729.322,72 € 40,74

 
Coop57 Madrid 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 45.104,48 € 47.113,04 € 4,45
Aportacions voluntàries 16.106,61 € 26.774,82 € 66,23
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

1.534.156,26 € 1.988.532,68 € 29,62

Fons de garantia de préstecs  1.687,50 € 3.379,79 € 100,28
Total 1.597.054,85 € 2.065.800,33 € 29,35

 
A nivell analític, s'han comptabilitzat també per separat les aportacions socials del País 
Valencià, Astúries i, per primera vegada, Euskal Herria. 
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País Valencià 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 2.704,56 € 3.606,08 € 33,33
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradores 

118.358,93 € 219.424,77 € 85,39

Fons de garantia de préstecs  600,00 € 807,16 € 34,53
Total 121.663,49 € 223.838,01 € 83,98

 
Astúries 
 
 2012 2013 % variació
Aportacions obligatòries 2.704,56 € 3.606,08 € 33,33
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradors 

76.915,51 € 196.087,60 € 154,94

Total 79.620,07 € 199.693,68 € 150,81
 
Euskal Herria 
 
 2013
Aportacions obligatòries 903,04 €
Aportacions de socis i sòcies 
col·laboradors 

32.992,53 €

Fons de garantia de préstecs  350,00 €
Total 34.245,57 €

 
 
Evolució dels préstecs concedits 
 
Durant el 2013 s'han concedit préstecs per un volum de 6.354.667,27 €, xifra que 
representa un descens del 23,53% respecte al 2012. Si analitzem el saldo viu de préstecs 
a 31 de desembre, la xifra puja a 9.567.702,07 €, la qual cosa representa un lleu 
augment respecte al tancament del 2012 (poc més de 136.000 €). Aquesta diferència 
entre un descens dels préstecs concedits i un manteniment, a l'alça, del saldo viu de 
préstecs és perquè s'han allargat els terminis de devolució dels préstecs, especialment 
els de bestreta de subvencions, a causa del retard en els pagaments de les 
administracions públiques. També reflecteix el creixement en la concessió de préstecs 
d'inversió (a mitjà i llarg termini) que es va experimentar en l'exercici 2012, en el qual 
es va aconseguir una xifra que s'ha consolidat el 2013. 
 
A més, Coop57 ha gestionat títols participatius d'entitats sòcies per un import 
d'1.036.000 €, un 6,58% menys del que es va gestionar l'any anterior.  
 
La següent taula recull les dades comparatives de 2012 i 2013 per tipus de préstecs: 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 2.541.681,18 € 2.539.926,56 € –0,07 
Préstecs a curt termini 694.889,00 € 555.000,00 € –20,13 
Endós de convenis i factures 364.600,00 € 289.217,44 € –20,68 
Avançament de subvencions 4.697.889,00 € 2.786.925,65 € –40,68 
Préstecs d’intercooperació 10.881,13 € 83.597,62 € 668,28 
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Préstecs participatius – 100.000,00 € – 
Total 8.309.940,31 € 6.354.667,27 € –23,53 
Gestió de títols participatius 1.109.000,00 € 1.036.000,00 € –6,58 

 
La distribució dels préstecs per seccions territorials és la següent: 
 
Coop57 Andalusia 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 72.000 € 92.000 € 27,78 
Préstecs a curt termini 60.000 € – – 
Endós de convenis i factures 20.000 € – – 
Avançament de subvencions 156.000 € 90.000 € –42,31 
Préstecs d’intercooperació – 10.827,00 € – 
Total 308.000 € 192.827,00 € –37,39 

 
Coop57 Aragó 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 34.000 € 333.000 € 879,41 
Préstecs a curt termini 207.000 € 102.000 € –50,72 
Endós de convenis i factures 73.000 € – – 
Avançament de subvencions 536.500 € 327.750 € –38,91 
Total 850.500 € 762.750 € –10,32 

 
Coop57 Catalunya 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 2.232.681,18 € 1.873.786,56 € –16,07 
Préstecs a curt termini 398.889,00 € 271.000,00 € –32,06 
Endós de convenis i factures 248.600,00 € 274.217,44 € 10,30 
Avançament de subvencions 3.653.609,00 € 2.331.675,65 € –36,18 
Préstecs participatius – 100.000,00 € – 
Préstecs d’intercooperació 10.881,23 € 72.770,62€ 568,77 
Total 6.544.660,31 € 4.923.450,27 € –24,77 
Gestió de títols participatius 1.049.000,00 € 976.000,00 € –6,96 

 
Coop57 Galiza 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 42.000 € 136.140 € 224,14 
Avançament de subvencions 175.780 € – – 
Endós de convenis i factures – 15.000 € – 
Total 217.780 € 151.140 € –30,60 

 
Coop57 Madrid 
 
 2012 2013 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 161.000 € 70.000 € –56,52 
Préstecs a curt termini 29.000 € 182.000 € 527,59 
Endós de convenis i factures 23.000 € – – 
Avançament de subvencions 56.000 € – – 
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Total 269.000 € 252.000 € –6,32 
Gestió de títols participatius 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 

 
Grup Promotor de Coop57 del País Valencià 
 
 2012 2013 Variació (%)
Avançament de subvencions 120.000 € 37.500 € – 
Total 120.000 € 37.500 € –68,75 

 
Grup Promotor de Coop57 d’Euskal Herria 
 
 2013
Préstecs a mig i llarg termini 35.000 €
Total 35.000 €

 
Recapitulació: finançament de l’economia social i solidària en un context de 
recessió generalitzada 
 
El 2013 hem concedit menys préstecs que el 2012 perquè hem tingut menys sol·licituds 
de préstecs, però també perquè el volum mitjà dels préstecs ha disminuït. Aquesta 
reducció s'ha manifestat fonamentalment en els préstecs per a tresoreria (tant en les 
bestretes de subvencions, com en els endossaments de factures i en els convenis de 
finançament de circulant), i és reflex de dues dinàmiques de fons: d'una banda, el 
context de recessió generalitzada que comporta un retraïment de l'activitat econòmica, 
especialment visible en les entitats que tenen ingressos públics (sigui via subvencions o 
convenis, o via prestació de serveis); i, d'altra banda, la tendència de les entitats sòcies a 
disminuir el seu endeutament per equilibrar els seus balanços.  
 
En canvi, s'ha mantingut el volum de préstecs per a inversió respecte a l'any precedent, 
en el qual es va aconseguir una xifra rècord en la història de Coop57. Si analitzem el 
percentatge que representen els préstecs a mitjà i llarg termini sobre el total, veiem que 
se situen sobre el 40%, el nivell més alt des de 2007. Una part significativa d'ells són a 
cooperatives o entitats de recent creació, fet que visualitza l'aposta de Coop57 per 
promoure noves iniciatives d'economia solidària. Per comprendre i analitzar quin ha 
estat el paper que ha jugat Coop57 en el 2013 també hem de tenir en compte que s'han 
denegat molt pocs préstecs: hem aprovat més del 95% de les sol·licituds que hem rebut. 
 
A nivell global, el 2013 hem concedit un volum de préstecs inferior al del 2012, però 
similar al del 2011. No obstant això, el saldo de préstecs vius s'ha mantingut, tal com 
s'ha apuntat en línies precedents, a causa de l'allargament dels terminis de devolució.  
 
Si analitzem les dades per seccions, veiem que la reducció s'ha produït, en major o 
menor mesura, en tots els territoris. On ha estat inferior és a Madrid, però cal tenir en 
compte que l'any 2012 ja va haver-hi allà una disminució de gairebé un 50% dels 
préstecs aprovats. Una dada nova és que, per primera vegada, s'ha concedit un préstec a 
Euskal Herria, fet que inicia la nostra activitat financera en aquest territori. Aquesta 
activitat ha comportat noves concessions de préstecs en els primers mesos del 2014. 
 
Hi ha una altra dada que hem de destacar: la primera concessió d'un préstec participatiu, 
una nova modalitat de finançament estable engegat el 2013 per donar major solidesa 
financera a entitats sòcies que tinguin projectes de creixement o posada en marxa o 
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reforç de noves línies d'activitat. Així, hem seguit adaptant els nostres productes 
financers a les necessitats de les entitats d'economia social i solidària. 
 
El context de recessió també ha comportat un augment de la morositat. No obstant això, 
es tracta d'un creixement lleu que podem assumir gràcies a les provisions i als fons 
propis. Durant el 2013 va augmentar de l'1,20% del saldo viu de préstecs a l'1,98%. 
 
Durant el 2013 hem tractat de reforçar les garanties dels préstecs, de manera que 
puguem garantir o incrementar el finançament de les entitats sòcies malgrat el context 
de recessió i sense augmentar al mateix nivell els riscos per a Coop57. D'una banda, 
s'han generalitzat els procediments de cessions de crèdit en les bestretes de subvencions; 
quan no ha estat possible, s'han formalitzat avals personals mancomunats. D'altra banda, 
s'ha accentuat la política de compartir riscos. S'ha arribat a un nou acord amb Oinarri 
per poder oferir els seus serveis d'avals a totes les entitats sòcies, no només a les 
cooperatives de treball catalanes federades, com fins a la signatura del nou acord. 
També s'han constituït nous fons socials a nivell local per avalar parcialment préstecs a 
nous projectes d'economia social i solidària. 
 
En paral·lel, i per reforçar la solvència de Coop57, s'han mantingut les aportacions al 
Fons de Garantia de Préstecs (el fons s'ha més que duplicat durant el 2013) i s'han 
formulat propostes addicionals per enfortir els fons propis que es presentaran a 
l'Assemblea General durant aquest any. 
 
Totes aquestes mesures van encaminades a reforçar Coop57 per poder incrementar 
significativament els serveis de finançament a les entitats sòcies i per assumir nous 
reptes; en definitiva, per ser una eina útil per al desenvolupament i creixement de 
l'economia solidària. A més, la confiança dipositada per les persones sòcies 
col·laboradores, com evidencia el creixement de les aportacions (que hem hagut de 
limitar per no desequilibrar el creixement de Coop57), posa a les nostres mans els 
recursos per poder-ho fer, sempre que controlem adequadament el risc que comporta la 
nostra activitat. 
 
 
Activitat desenvolupada per l’equip tècnic i els òrgans socials 
 
Durant el 2013 l'activitat dels òrgans socials i de l'equip tècnic, a més de la gestió 
ordinària i de l'activitat financera, s'ha centrat en els aspectes següents: 
 
Equilibri del creixement de Coop57 i potenciació dels productes d’actiu 
 
Tant a nivell dels òrgans generals (assemblea general i consell rector) com dels de cada 
secció territorial, l'activitat desenvolupada el 2013 ha vingut marcada pel debat sobre 
com equilibrar el creixement de Coop57, fonamentalment el desequilibri entre el 
creixement de les aportacions i el dels préstecs, i la necessitat de reforçar els fons propis 
si volem augmentar significativament el volum de préstecs concedits sense minvar la 
solvència de Coop57.  
 
En el primer àmbit, entre maig i juny el consell rector i l'assemblea general van acordar 
una sèrie de mesures que van afectar tant l'entrada de noves aportacions (limitació a 
15.000 € per persona o entitat), com la col·locació de l'excedent de tresoreria 
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(diversificació) i la potenciació de noves operacions de finançament (augment del límit 
de risc per entitat, definició de préstecs participatius o operacions de quasi capital). 
També es va concretar en la signatura d'un nou acord amb Oinarri amb l'objectiu 
d'ampliar la col·laboració a tot el ventall d'entitats sòcies de Coop57 (no només 
cooperatives de treball associat), sense importar la seva ubicació geogràfica (no només 
de Catalunya). La formalització de l'acord va suposar la incorporació de Coop57 com a 
soci protector d’Oinarri amb una aportació al capital social de 59.979.80 € i la 
constitució per part de Coop57 d'un fons de 250.000 € per refiançar els avals concedits 
per Oinarri a entitats sòcies de Coop57. Aquest acord permet que les entitats sòcies de 
Coop57 puguin rebre avals d’Oinarri per un valor màxim d'1.250.000 € i s'emmarca en 
la voluntat de Coop57 de compartir riscos amb altres entitats amb l'objectiu de 
multiplicar els serveis de finançament per a les entitats d'economia social i solidària. 
 
En el segon (reforç dels fons propis) el Consell rector va elaborar una proposta que se 
sotmetrà a consideració de les assemblees de secció i de l'assemblea general durant el 
2014. En algunes seccions (a Catalunya, per exemple) aquesta proposta es va debatre de 
forma descentralitzada en reunions monogràfiques de socis i sòcies. 
 
En tots els casos, va haver-hi debats previs en grups en el marc de l'assemblea general, 
una dinàmica iniciada arran de la Trobada celebrada l'octubre del 2011 i que té la 
finalitat de debatre temes específics de forma monogràfica per poder madurar i 
consensuar amb temps les preses de decisions. 
 
Posada en marxa de l’Oficina Virtual i automatització de processos 
 
Una altra de les prioritats del 2013 va ser la posada en marxa de l'Oficina Virtual per a 
les persones sòcies col·laboradores (https://www.coop57.net). Es tracta d'un nou servei 
que, d'una banda, permet que les sòcies i socis col·laboradors puguin consultar on line 
les seves aportacions a Coop57 i ordenar les operacions habituals (noves aportacions, 
devolucions, canvis de dades personals, etc.). Per una altra, permet automatitzar 
processos operatius per agilitar-los, optimitzar recursos i reduir errors. 
 
En aquesta línia, s'ha seguit invertint i dedicant recursos a aprofundir l'automatització de 
processos mitjançant el desplegament del programa de gestió Agrobanc per posar les 
bases tècniques que ens permetran encarar el creixement futur de Coop57. 
 
Fundació Coop57 
 
La definició i aprovació de la Fundació va ser una altra de les línies de treball del 2013. 
En l'Assemblea general de febrer es va aprovar el document de proposta de creació de la 
Fundació Coop57 que va elaborar una comissió de treball triada pel consell rector. La 
mateixa assemblea va encarregar a aquesta comissió que elaborés una proposta de carta 
fundacional i d'estatuts de la Fundació, i una proposta de conveni entre Coop57 i la 
Fundació per regular l'activitat de la Fundació i per vincular-la a Coop57 cooperativa. 
Aquestes propostes van ser aprovades per l'Assemblea general de juny. 
 
L'impuls de la Fundació respon a la necessitat d'articular una eina complementària a 
Coop57 que ens permeti captar donacions a fons perdut per possibilitar operacions de 
suport financer a entitats de l'economia social i solidària; això ens permetrà ampliar els 
serveis financers i compartir riscos amb Coop57. També vehicularà recursos per 
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impulsar o reforçar activitats formatives o de divulgació al voltant de les finances 
ètiques i l'economia solidària per a entitats i persones sòcies de Coop57. 
 
Mercat social i sistema de finances ètiques 
 
Durant el 2013 s'ha participat en les iniciatives impulsades des de REAS-Red de Redes 
per articular mercats socials. Aquesta participació va culminar en l'acord del consell 
rector de participar en l'Asociación Redes de Mercado Social (responsable de 
desenvolupar la promoció del mercat social en l'àmbit estatal i de gestionar del portal 
konsumoresponsable.coop), i en la cooperativa mixta de consum i serveis MesCoop 
impulsada a Aragó per concretar i gestionar allà aquest projecte. 
 
En l'àmbit de les finances ètiques, conjuntament amb Fiare, CAES (Arç-Seryes) i les 
associacions Oikocredit, es va decidir impulsar la creació d'una Taula de Sistema de 
Finances Ètiques en el marc de REAS-Red de Redes. La seva finalitat és articular un 
àmbit que ens agrupi, que visualitzi públicament la nostra relació amb l'economia social 
i solidària i que faci més ferma, si s’escau, la nostra vinculació amb les xarxes. 
 
El 2013 també hem seguit participant en el projecte Fiare com a soci transversal i hem 
continuat recollint capital social per al futur banc ètic (a data de 31 de desembre, 
166.140 €, aportats per 111 persones físiques i 7 entitats). El 2013 Fiare ha continuat el 
procés d'unió amb la Banca Popolare Etica (BPE) italiana amb l'objectiu d'implantar en 
l'estat aquest banc ètic cooperatiu i  participatiu.  
 
El 18 de maig una representació de Coop57 va assistir a l'Assemblea anual de BPE a 
Florència, en la qual es va donar un nou impuls a la integració de Fiare en BPE, un 
procés que, previsiblement, culminarà el 2014. 
 
Auditoria dels comptes de l’exercici 2012 
  
Com en exercicis anteriors, el 2013 es va fer una auditoria externa dels comptes de 
l'exercici anterior, en la línia de garantir la transparència de Coop57 i de comptar amb 
una eina que ens ajudi a millorar la gestió interna. 
  
L'informe de l'auditoria està a la disposició de totes les sòcies i socis que desitgin 
consultar-ho. 
 
 
Organització en xarxa i seccions territorials 
 
Consolidació de les seccions territorials, creixement “cap avall” i desenvolupament 
local 
 
Durant el 2013 totes les seccions territorials han incrementat la seva base social, 
especialment de persones sòcies col·laboradores. En algunes seccions també hi ha hagut 
un augment significatiu d'entitats sòcies (a Catalunya, Andalusia i, en menor mesura, 
Madrid), mentre que en unes altres hi ha hagut creixements molt lleus. 
 
Les seccions també han desenvolupat una intensa activitat per enfortir les finances 
ètiques i l'economia solidària com una alternativa a la crisi de l'economia convencional. 
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A més, en totes les seccions territorials, s'han dinamitzat diferents comissions i àmbits 
de treball per fomentar la participació de les sòcies i els socis, especialment en els 
àmbits de comunicació, difusió i formació. També s'han habilitat espais i fòrums de 
debat monogràfics per debatre temes concrets vinculats a l'activitat de Coop57 i a 
l'economia social i solidària, més enllà de les assemblees i les reunions dels òrgans 
socials. En algunes seccions (a Madrid i a Aragó) aquestes dinàmiques s'han reforçat 
amb la realització d'enquestes dirigides a la persones sòcies col·laboradores per conèixer 
la seva opinió sobre determinats aspectes de l'activitat de Coop57. D'altra banda, en 
alguns territoris s'ha impulsat la constitució de comissions de gènere per garantir que les 
desigualtats vinculades al gènere, tan presents en l'empresa convencional, no es 
reprodueixin en el si de Coop57. 
 
A Andalusia i Catalunya també s'ha impulsat l'articulació de grups locals per aprofundir 
en l'organització descentralitzada i en xarxa de Coop57 dins de les seccions territorials. 
Així es va estenent el model de creixement en xarxa cap avall i s'aprofundeix la 
capil·laritat i l'arrelament local de Coop57. Els seus objectius són la  difusió i 
sensibilització sobre les finances ètiques i solidàries, l'economia solidària i Coop57, 
l'extensió (captació de nous socis de serveis i nous socis i sòcies col·laboradors) i la 
dinamització de la base social. També pretenen promoure nous projectes d'economia 
social i solidària als seus territoris mitjançant la incentivació i l'acompanyament de 
nuclis socials i cooperatius perquè aconsegueixin crear i consolidar els seus projectes.  
 
A Catalunya, aquest creixement “cap avall” s'ha compaginat amb la creació de fons 
socials a nivell local per potenciar els moviments socials i el teixit associatiu i, sobretot, 
per impulsar nous projectes d'economia social i solidària mitjançant avals a préstecs de 
posada en marxa. Al Fons Social Germinem del Baix Camp, s'ha afegit el Fons Social 
Borrassa del Montserratí i hi ha hagut converses per crear un altre fons social a l'Alt 
Camp. També s'han mantingut diversos contactes amb administracions locals i 
municipals per col·laborar en l'impuls de l'economia solidària; en el cas de Molins de 
Rei, va culminar amb la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, 
acord que se suma als ja existents amb l'Ajuntament d'Arbúcies i de La Llagosta. 
 
Perspectives en altres territoris: País Valencià, Astúries i Euskal Herria 
 
Durant el 2013 un grup, integrat sobretot per persones, ha seguit desenvolupant tasques 
de difusió i divulgació al País Valencià i ha constituït una comissió social per avaluar 
des del propi territori les sol·licituds d'incorporació com a sòcies d'entitats d'economia 
social i solidària.  
 
A Astúries s'ha consolidat el Grup Promotor de Coop57 amb la voluntat de promoure la 
constitució d'una secció territorial. Gràcies a la seva activitat de difusió, dues entitats 
asturianes s'han incorporat com a sòcies de serveis i diverses persones com a sòcies 
col·laboradores. 
 
Per la seva banda, diverses persones i entitats d'Euskal Herria han articulat un Grup 
Promotor que ha desenvolupat una intensa activitat de difusió i extensió que ha donat 
els seus fruits amb la incorporació de les primeres entitats sòcies i amb la concessió del 
primer préstec. El seu dinamisme fa preveure un ràpid creixement el 2014 i la propera 
constitució d'una secció territorial. 
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També cal assenyalar que persones de diversos territoris on no hi ha una secció pròpia 
s'han vinculat a Coop57 com a sòcies col·laboradores. 
 
 
Equip tècnic 
  
Durant el 2013 s'ha reforçat l'equip professional de Coop57. S'ha creat un nou lloc de 
treball a temps parcial en els serveis centrals per donar suport en l'activitat creditícia. 
També s'han augmentat les hores de treball de 3 treballadors i treballadores dels serveis 
centrals i s'han consolidat les secretaries tècniques d'Aragó, Madrid, Andalusia i Galiza. 
 
A més, i amb la finalitat d'accelerar la implantació del programa de gestió Agrobanc i 
l'automatització dels processos operatius, el juliol es va augmentar la jornada de dos 
treballadors a temps parcial i a partir del mes d'octubre es va contractar una altra 
persona amb una dedicació de 15 hores setmanals per donar suport en tasques de 
comptabilitat. Aquesta mesura tenia l'objectiu d'alliberar hores de treball del responsable 
de comptabilitat perquè es dediqui al desplegament del programa Agrobanc. També es 
va suplir la baixa per excedència del responsable de comunicació. 
 
En el capítol d'inversions, s'ha seguit invertint en el desplegament del programa de 
gestió i s'han fet les inversions necessàries en mobiliari i equips informàtics per equipar 
els nous llocs de treball. 
 
 
Comunicació 
 
Butlletí 
 
Durant el 2013 s'han editat el Butlletí informatiu, 23 (maig de 2011) i el Butlletí 
informatiu, 24 (octubre de 2012). Cada butlletí s'ha editat en català i en castellà, i s'ha 
enviat a tots els socis de serveis i a les persones sòcies col·laboradores. En els butlletins 
s'han fet canvis per reflectir millor el funcionament en xarxa de Coop57, per explicar les 
particularitats del nostre model de finances ètiques (creació de la secció “Pedacoopgia”) 
i per difondre informacions relacionades amb l'economia solidària (creació de la secció 
“El racó de l'economia social i solidària”). 
 
També es van actualitzar els dossiers i tríptics de presentació de Coop57 i es van editar 
uns tríptics específics per a la Fira d'Economia Solidària de Madrid i un dossier per a 
Coop57 Astúries. 
 
Web i bloc de Coop57 
 
El web ha continuat sent el principal espai de visualització pública de Coop57, amb un 
volum de visites destacable, per sobre dels cinc milions. Durant el 2013 s'ha fet un 
manteniment de la web actual i, paral·lelament, s'ha fet un procés per definir 
l'arquitectura de la nova web que es desenvoluparà durant el 2014. La nova web ha de 
respondre a les noves necessitats generades a Coop57, especialment per reflectir millor 
l'organització en xarxa, facilitar la seva gestió descentralitzada, presentar de manera més 
senzilla i accessible tota la informació sobre Coop57 i posar en valor el treball realitzat 
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per Coop57 i per les seves entitats sòcies. Un dels aspectes clau és disposar d'un 
directori d'entitats sòcies útil per fomentar el mercat social i la intercooperació. 
 
Per la seva banda, Coop57 Aragó ha seguit dinamitzant el bloc 
http://coop57.blogspot.com com una eina d'anàlisi de la situació econòmica i de difusió 
de l'economia solidària i les finances ètiques. 
 
Xarxes socials 
 
Coop57 ha continuat gestionant perfils a Twitter (@coop57_cat i @coop_57) i a la 
xarxa lliure N-1 (Coop57). També disposa d'espai en Facebook: coop57 i Coop 
Cinquanta-Set. 
 
Participació en actes, xerrades i jornades 
 
La participació en actes, xerrades i jornades per difondre les finances ètiques en general 
i, més específicament, l'experiència de Coop57 és una constant en l'activitat de la 
cooperativa. Durant el 2013 s'ha participat en més d'un centenar d'actes en tot el territori 
de l'Estat, tant als territoris on comptem amb seccions territorials, com en altres que 
s'han interessat per Coop57.  
 
També s'ha assistit a cursos universitaris per explicar què és i com funciona Coop57 i 
s'ha participat activament en actes i jornades com la Fira d'Economia Solidària de 
Catalunya, la Fira d'Economia Solidària de Madrid o les Jornades d'Economia Social i 
Solidària d'Aragó. 
 
 
Participació en l’economia social y solidària  
 
Coop57 és sòcia, participa en i col·labora amb les següents organitzacions 
representatives de l'economia social i solidària: 
 

• Aposta, escola de cooperativisme 
 

• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 
 

• REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 
 

• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) 
 

• Servicoop (Federació de Cooperatives de Serveis i Cooperatives de 
Transportistes de Catalunya) 

 
• FCCUC (Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya) 

 
• Finançament Ètic i Solidari (FETS) 

 
• Xarxa Financoop 
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• Fiare, com a soci transversal i en diverses associacions territorials del projecte 
Fiare 

 
El 2013 van estar actius els dos convenis de col·laboració signats en anys anteriors en el 
marc de la promoció del mercat social i la intercooperació. L'acord amb Arç Corredoria 
d'Assegurances (ampliat el 2013 a CAES en el marc de l'impuls de les assegurances 
ètiques i solidaris) té l'objectiu de millorar els programes d'assegurances vigents 
contractats per les persones i entitats associades a Coop57 o, si encara no tinguessin 
contractades pòlisses d'assegurances, posar a la seva disposició les millors ofertes que 
s'hagin aconseguit amb l'aplicació del criteri de gestió de compra col·lectiva. Per la seva 
banda, l'acord de col·laboració amb Aposta ofereix a les entitats sòcies de Coop57 
condicions preferents en l'oferta formativa que presta aquesta escola de cooperativisme. 
 
 
Reconeixements públics 
 
L'experiència de Coop57 va ser seleccionada per diversos mitjans de comunicació com 
una experiència interessant de finances ètiques. Tant la premsa escrita, com la ràdio, la 
televisió i els mitjans digitals van dedicar reportatges, entrevistes i articles a Coop57 i 
van mostrar un interès creixent per les finances alternatives i l'economia solidària.  
 
Coop57 va ser guardonada amb el Premi C de Consum concedit per la Junta 
d'Andalusia en reconeixement de la seva tasca d'impuls d'una economia basada en els 
principis de la democràcia, la transparència, la participació, la solidaritat i la cooperació. 
També va ser distingida amb el premi de la 5a edició del Memorial Paco Candel en 
l'àmbit social per la seva creació d'una línia de crèdit cooperatiu per donar suport a 
iniciatives socials i culturals que sorgeixen de la societat civil. 


