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On tothom hi càpiga

“Des de fa dècades
l’economia social i
solidària –i no és poc–
ha sabut construir un
imprescindible dic de
contenció reteixint el
deteriorat vincle social
comunitari”

Vuit anys després de l’esclat de la
darrera bombolla financera, l’erm
de la crisi ha deixat una societat
delmada d’exclusió, amb uns alarmants índexs de desigualtat, atur i
marginació. La cronificació de les
pobreses i l’extensió de les precarietats defineixen una societat abocada
cap a un model on les bosses d’exclusió són cada cop majors. El sistema
expulsa i margina cada cop més persones i
foragita amplis sectors socials del dret a una
vida digna, mentre imposa la cultura de la
cobdícia, aguditza uns desequilibris socials
creixents i desafia els límits ecològics del planeta. La voracitat dels carronyaires fa tota la
resta i, en aquesta crisi sense senyals de recuperació social, alguns toquen la lira mentre
Roma crema.

Contra tot plegat, fa dècades que l’economia social i solidària desplega alternatives concretes en gairebé tots els àmbits
de producció, distribució, finançament i consum; que desenvolupa estris quotidians de transformació cultu“el Projecte Lliures
ral, social i econòmica; i que, especialment, reforça i
recupera valors pedagògics indispensables per a un
obre un camí
futur habitable i en comú: la solidaritat, el suport
inexplorat per bastir
mutu, la reciprocitat entre iguals. En perspectiva
noves respostes
–i no és poc– ha sabut construir un imprescindible
col·lectives que, en
dic de contenció reteixint el deteriorat vincle social
xarxa i pas a pas,
comunitari i canalitzant la necessitat d’habilitar
l’opció real per la democràcia econòmica i social.
autofinancin projectes
No és ja l’altre món possible i imaginat que vindrà;
innovadors i de
sinó el que ja estem construint fa anys i cada dia.

transformació social en
la lluita inacabada
contra la pobresa”
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Kam na kam, diuen al món àrab: és així i no és
així. Perquè al costat de l’enorme arrel, esperança
i potència que aplega la cooperació social, cal ser
conscients alhora de les limitacions i contradiccions que l’interpel·len i dels reptes que encara té per davant.
Moltes d’aquestes alternatives –en la mesura en que ètica,
compromís social i consum responsable tenen valor però
també tenen preu– no són accessibles als sectors socials
més castigats i vulnerabilitzats per la crisi. El cooperativisme, lleial a la seva ànima i a la pròpia tradició emancipatòria, resta obligat a estendre les pràctiques i facilitar-ne l’accés, a ser capaç de universalitzar-les i a definir experiències
que protegeixin, enxarxin i defensin els que més pateixin la
crisi. No es tracta de tancar-nos als marges sinó d’eixamplar-los cada dia més. Més encara en un context de col·lapse

i fallida de les polítiques públiques i d’unes dinàmiques econòmiques i financeres que recorden que el més inútil és fer
sempre el mateix i esperar resultats diferents.
En aquesta cruïlla, cal dotar-nos de noves eines. Iniciatives compartides com el Projecte Lliures –de llarga mirada i
llarg recorregut– obren un camí inexplorat per bastir noves
respostes col·lectives que, en xarxa i pas a pas, autofinancin
des de l’autonomia social projectes innovadors i de transformació social en la lluita inacabada contra la pobresa.
Sense exigir què faran els altres, sinó què farem nosaltres.
Que avui, ara i aquí, tres entitats amb sensibilitats tan diferents com ECAS, Òmnium i Coop57 a Catalunya –que
apleguen un paraigües amb 60.000 persones, 120 entitats
d’acció social i 500 entitats de l’economia social i cooperativa– desbrossin un camí intransitat i obrin noves perspectives socials i comunitàries en la lluita contra les desigualtats
i l’exclusió ens recorden que el que encara queda per fer és
a les nostres mans i ho hem de fer des de la implicació de
tots nosaltres.
Juntes és quan encara podem. I a la caixa d’eines, els estris de sempre: ètica de la decència comuna, democràcia en
xarxa i transformacions col·lectives. Perquè un cop més, ens
toca anar més enllà. Sempre molt més lluny, cal pensar i repensar què fer, imaginar i avançar com fer-ho i transformar
cada desigualtat. Sense oblidar-se de res ni de ningú. Contra
la distòpia del seu món impossible, avui cal esmerçar-se,
més que mai i com diria Pere Casaldàliga, en la construcció
de l’eutopia: el sí lloc on cabrem totes i tots.

Més de 200 préstecs concedits
durant el segon semestre de 2016

Coop57 i el món: Colòmbia,
Quebec i Cuba

Gràcies i fins sempre José Luís!

pedaCOOPgia: La importància
de ser sòcia cooperativista

PLA DE TREBALL 2017
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies

Un any per sembrar i recol·lectar

L’any 2017 serà, com sempre, un any ple de reptes per a Coop57, les finances ètiques i l’economia social i solidària. L’efervescència que viu el moment actual de l’economia social i solidària
fa possible reflexionar i pensar cap a on es vol anar fent camí i de quina manera es vol recórrer.
L’any 2017 serà l’any en què es començaran a recollir els fruits de les llavors que es van sembrar ja fa temps, sense que això es faci en detriment de continuar sembrant noves llavors.

Reforçar l’actitud proactiva
per desenvolupar l’economia
social i solidària a escala local

Perquè això passi , hem de col·laborar, tant amb les entitats i
xarxes d’economia social i solidària, com amb les organitzacions i moviments socials que estan contribuint a transforpréstecs
mar la societat sobre la base dels principis i les pràctiques de
l’economia solidària. També hem de buscar aliances amb les
administracions locals i municipals sensibles al desenvolupament i promoció de nous models econòmics, i amb aquedades
lles que vegin en el model cooperatiu i/o la gestió comunitària una bona forma de municipalitzar i gestionar serveis i
equipaments públics i espais recuperats. I això sense oblidar
la possibilitat de promoure noves experiències d’habitatge
social i d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. I tota
aquesta estratègia de desenvolupament local de l’economia
social i solidària ha d’estar imbricada amb la lluita contra
la pobresa i les desigualtats socials i ha d’incorporar de forma explícita i transversal els criteris de l’economia
”hem de col·laborar,
feminista.

tant amb les entitats i
xarxes d’economia
social i solidària, com
amb les organitzacions
i moviments socials
que estan contribuint a
transformar la societat
sobre la base dels
principis i les
pràctiques de
l’economia solidària.”
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Millorar i ampliar els
nostres serveis financers
per donar resposta a les
necessitats de les nostres
entitats sòcies
D’una banda, es planteja la creació i promoció d’una
nova tipologia de préstecs per finançar la posada en
marxa de locals d’entitats
sòcies. Per una altra, es
proposa potenciar les noves tipologies aprovades en
anys anteriors, com ara els
préstecs per finançar projectes d’habitatge social i
habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús; la gestió
comunitària i/o cooperativa
de serveis i equipaments
públics; la capitalització
de cooperatives i societats laborals i els projectes
d’eficiència energètica i
de producció d’energies
renovables. I, tot això, sense oblidar la potenciació
i millora de les tipologies
habituals de préstecs (per a
inversions, per a tresoreria
i per anticipar subvencions,
convenis i factures d’administracions públiques).

I, per reduir el cost financer de les nostres entitats sòcies, es
rebaixarà el cost de tots els tipus de préstecs. En consonància, es proposa rebaixar la retribució de les aportacions voluntàries al capital social de Coop57, una mesura que també
es basa en la baixa inflació i en els reduïts tipus d’interès
aplicats per les entitats financeres convencionals.

L’imprescindible treball
quotidià i un bon model
organitzatiu
Tots els grans reptes i els nous camins a explorar no poden
fer-se sense l’imprescindible treball quotidià: atendre totes
aquelles demandes i peticions que es generen diàriament, la
gestió de la nostra base social i els serveis que s’ofereixen.
Per fer-ho, és important consolidar l’equip tècnic de Coop57
i millorar la seva organització i funcionament. A aquest aspecte se li ha de sumar un avanç en els reptes consistents en
aprofundir en la implantació d’innovacions tecnològiques
i d’organització del treball que ens permetin automatitzar
processos, reduir els errors, millorar els serveis prestats, facilitar la comunicació i millorar els sistemes d’informació i
comunicació.

Mirar el futur, en un procés de
reflexió contínua de cap a on i
com volem avançar
Tot i que el creixement de la base social de Coop57 segueix a
un ritme destacat, tractarem d’augmentar la nostra base de
persones sòcies col·laboradores, amb l’objectiu de reforçar
l’arrelament i la capil·laritat de la base social de la cooperativa. També centrarem els nostres esforços en la celebració al
novembre del I Debat Coop que es celebrarà a Madrid. Consistirà en un espai de debats monogràfics de caire estratègic.
El seu objectiu és propiciar un debat de fons i generar un
espai de maduració de propostes que posteriorment hauran
d’acordar les diferents seccions territorials.
El tema general del Debat Coop serà el “Desenvolupament
local i comunitari i els límits d’actuació de Coop57”. Es tracta de debatre l’estratègia de desenvolupament local de l’economia social i solidària que ja s’ha estat treballant els últims
anys, però afegint-hi, explícitament, la discussió dels límits
d’actuació, especialment motivats per formes jurídiques que
s’escapen de les que actualment estan reconegudes dins de
l’àmbit d’actuació de Coop57.

La web de Coop57,
també en Euskara!
La creació de la sisena secció territorial
de Coop57, Koop57 Euskal Herria, es va
aprovar a l’assemblea general de Coop57
celebrada el juny del 2015. En aquestes
mateixes dates i després d’un període llarg
de construcció col·lectiva, es va presentar
la nova web de Coop57, sensiblement millorada respecte la versió anterior.

Web Coop57: https://coop57.coop/eu
Web Koop57 EH https://coop57.coop/eu/euskadi

Per tant, des del moment de la seva posada en funcionament, quedava com a aspecte pendent i prioritari incorporar
l’euskara a la web.
Aquest va ser un punt central en el pla de desenvolupament
de la pàgina web per a l’exercici 2016. Durant aquest any es
va configurar la web específica per a la secció territorial i es
va afegir l’euskara en el conjunt de la web.
Esperem que aquesta eina de comunicació de Coop57, ara
més completa, ajudi a estendre i difondre Coop57 per tot
Euskal Herria!

Gràcies,
José Luis
Agafant fortament els testimonis per seguir aquesta carrera de fons cap a una
societat més justa que, com bé sabia en
José Luis, necessita també d'una economia social, solidària i transformadora
per aconseguir-la.
Ens envaeix la tristesa per la marxa de
José Luis Ochoa, produïda així, de sobte, sense fer soroll, sense cridar l'atenció i sense donar-nos opció d’acomiadar-nos... com acostumen a succeir les
coses importants.
Ens envaeix una enorme tristesa perquè
sentim que hem perdut a algú important i necessari en la construcció d'una
societat més justa.
Però, per sobre de tristeses, volem donar-li les gràcies per la seva vida. Per
la seva opció vital pels empobrits, superant l'individualisme i el consumisme i
treballant ben a prop de la gent del seu
barri.
Va fer de la fraternitat una de les seves
banderes. I d’allò col·lectiu i cooperatiu

Coop57ren webgunea,
baita euskaraz ere!
Coop57ren seigarren lurralde-saila,
Koop57 Euskal Herria, 2015eko ekainean egin genuen Coop57ren asanblada
orokorrean onartu zen. Data horietan
beretan, eta eraikuntza kolektiboa oinarri zuen prozesu luze baten ostean, Coop57ren webgune berria aurkeztu zen, aurreko bertsioa baino hobetuagoa.

Martxan jarri genuenetik zintzilik eta lehentasunez euskara
ere webgunean txertatzeko zeregina geratu zitzaigun.
Horixe izan zen 2016rako webgunea garatzeko planean
puntu nagusia. 2016an zehar lurralde-sailaren berariazko
webgunea konfiguratu zen eta euskara gehitu zitzaion
webguneari orokorrean.
Coop57ren komunikazio-tresna honek, orain are osatuagoa, Koop57 Euskal Herri osoan zabaltzen laguntzea espero
dugu!
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Som nota, paallò col·lectiu, comunitari
i juntes fem
una forma de ser i de fer. Això el va portar a implicar-se en el moviment veïnal,
a la recerca d’un futur pels joves, a unir
forces i recursos a la Fundació Adunare
i a ser ferment i fonament de Coop57 a
Aragó. Tot això, amb l'objectiu de lluitar
contra la pobresa i les estructures que
la produeix.
Ha marxat una excel·lent persona, un
referent en moltes coses. Una persona
infatigable, com ha demostrat fins a
l'últim moment. Ha estat un luxe poder

compartir el seu compromís, la seva forma de ser i de fer, la seva tendresa i el
seu somriure.
Ens quedem amb la seva intervenció a
la darrera Assemblea Estatal de Coop57.
Ple d'esperança. Fent un reconeixement
als joves i a les dones animant-nos a
continuar aquesta tasca. Aquest és el teu
testimoni, al que intentarem ser-hi fidels.

Fins a sempre José Luis!
T’estimem
butlletí
informatiu
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Colòmbia:
aprenentatges
compartits
Després de més de cinquanta anys de conflicte armat i quatre
anys de negociacions, l’any 2016 es va arribar a un principi
d’acord entre les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) i l’Estat colombià. Les múltiples violències originades per paramilitars, narcotraficants, l’estat o les guerrilles
han generat més de 260.000 persones mortes, 45.000 desaparegudes i més de 7 milions de desplaçades, de les quals, aproximadament el 70% són dones i nens/es. La pau no és només
la signatura d’un acord, sinó que cal construir-la dia a dia, des
de les comunitats i els diferents territoris del país basant-se en
la justícia social.

Els Acords Finals de Pau estableixen una Reforma Rural
Integral que contempla mesures per estimular l’economia
dades
social i cooperativa mitjançant acompanyament i suport
tècnic i financer a comunitats rurals. Per aquest motiu, durant els mesos d’octubre i novembre es van succeir diverses
trobades a Catalunya. L’Observatori ADPI, que treballa per
la construcció de noves solidaritats entre els moviments socials catalans i els pobles indígenes a Colòmbia, va
coordinar les trobades amb Aparicio Ríos, del Poble
”el nou context està
Indígena Nasa i del Consell Regional Indígena del
obrint debats sobre el
Cauca (CRIC), i amb Rosalba Velasco, economista,
pas d’una economia de
defensora de drets de les dones i militant del movisubsistència a una
ment indígena del Cauca.

economia de
transformació sense
caure en el foment del
capitalisme.”

Les trobades, en les quals van participar Coop57,
Oikocredit i el Centre Autogestionat de Solidaritat
amb Amèrica Llatina (CASAL), van servir per conèixer la situació al país, l’impacte dels Acords sobre les
comunitats indígenes i les dones, així com per debatre sobre
les possibilitats d’articulació d’un instrument financer propi
i solidari al marge del sistema capitalista. Les comunitats indígenes, culturalment, no tenen integrat l’estalvi com a opció, però el nou context està obrint debats sobre el pas d’una
economia de subsistència a una economia de transformació
sense caure en el foment del capitalisme. Ara mateix, les organitzacions amb què treballen, mouen uns 13.000 milions

de pesos colombians. Una quantitat significativa, però que
només representa el 0,5% del total de l’economia indígena,
la qual cosa planteja un repte enorme d’enxarxament i coordinació, i evidencia l’enorme potencial que podria tenir
el desenvolupament d’una economia alternativa dels pobles
indígenes colombians.
Durant el mes de novembre, dos membres de l’Associació de
Zones de Reserves Camperoles de Colòmbia (ANZORC) van
visitar diferents projectes de cooperatives sòcies de Coop57
arreu de l’Estat Espanyol com ara a Andalusia (Autonomía
Sur i Marinaleda) i a Euskal Herria (Arrikoop i Uztarri). L’objectiu de la visita era conèixer cooperatives de finançament,
consultories i assessories cooperatives, relacionades amb
l’aprofitament de conserves alimentàries i el medi ambient.
En aquest sentit es van debatre les vies de comercialització
solidària de productes colombians així com la generació de
dinàmiques de mercat social entre comunitats.
Finalment, Coop57 també es va reunir amb el Secretari General del Ministeri de Treball de Colòmbia, Jorge Bernal, per
conèixer de primera mà els Acords de Pau de Colòmbia El
Secretari General es va mostrar interessat en l’experiència de
Coop57, que va titllar d’avançada en el temps, pel seu funcionament i grau de cohesió, conscienciació i coherència.
En resum, l’intercanvi d’experiències i realitats amb les entitats indígenes, camperoles i l’administració colombiana
han servit per reflexionar i constatar la necessitat de creació
d’instruments que funcionin al marge del sistema capitalista
i que posin en el si de la seva activitat una nova forma de fer
en l’àmbit internacional.

Un recorregut per l’economia
solidària del Quebec
El passat mes de setembre, una delegació de Coop57 va visitar el Quebec amb motiu de la participació en el Fòrum
Mundial de l’Economia Social (GSEF) celebrat a Mont-real.
El GSEF, dedicat a les aliances entre els actors d’economia
social i els governs locals va tenir un marcat caire
institucional. Va comptar amb prop de 1.500 participants de
tots els continents i va acollir intervencions i experiències
interessants, però, en general, hi va predominar un caire
expositiu que deixà poc espai al debat i a l’aprofundiment
en les temàtiques tractades.
En el marc del GSEF, es van presentar les línies de col·
laboració entre Coop57 i l’Ajuntament de Sabadell per
promoure les entitats d’economia social i solidària acompa-
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nyant la creació de nous projectes i ajudant a la consolidació
dels projectes existents, cessió d’espais, gestió comunitària
d’equipaments públics, i creació de fons d’avals per facilitar
el finançament dels projectes d’economia solidària, entre
d’altres.

En paral·lel al fòrum, es van programar algunes visites a
entitats de Montreal i rodalies per conèixer experiències, per
exemple, en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu i comunitari, la inserció social, l’atenció a persones sense sostre o la
revitalització urbana. Vam poder compartir reflexions amb
membres de Le Chantier de l’Économie Sociale, l’organització que agrupa la nova generació d’entitats d’economia
solidària sorgida a partir dels anys 90.
En acabar el Fòrum, la delegació de Coop57, juntament
amb altres persones de l’economia solidària i d’ajuntaments
catalans, es va desplaçar a Gatineau, la capital de la regió

quebequesa de l’Outauais, on es van poder visitar experiències d’àmbits i naturaleses molt diverses: des d’un complex
esportiu a una cooperativa funerària, passant per una granja urbana cooperativa, mercats cooperatius de productes de
proximitat, diverses experiències de cooperatives d’artistes i
una lleteria cooperativa, per posar alguns exemples.
Vam poder copsar que el model quebequès s’entronca amb
la construcció d’un model d’estat de benestar que, en bona
mesura, passa per l’economia social i solidària. Això fa que
els projectes d’economia social i solidària comptin amb un
alt nivell d’institucionalització, amb els perills que això
comporta. Aquest alt nivell d’institucionalització, però, no
impideix que sovint els projectes d’economia solidària parteixin d’una dinàmica de reivindicació popular conflictiva o
de processos comunitaris potents.
L’estada al Quebec ens ha permès conèixer amb més profunditat la realitat de l’economia social i solidària quebequesa
i albirar com podem aprofitar el seu recorregut, la seva trajectòria, els seus encerts, errors i aprenentatges per reforçar
l’economia social i solidària a casa nostra.
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VEUS DE LA COMISSIÓ FEMINISTA
Trobades internacionals
Durant aquest darrer semestre des de la comissió feminista
de Coop57 Catalunya hem continuat amb la nostra dinàmica
ordinària de reunions i debats interns. Aquests darrers mesos, però, també hem tingut l’oportunitat de trobar-nos amb
dues dones que ens han ajudat a entendre la realitat dels seus
països i amb les quals hem intercanviat experiències i de les
quals hem après algunes coses.
El dia 25 d’octubre ens vam reunir amb la Gina Alfonso (l’Havana, 1966) a les oficines de Coop57 a Barcelona. La Gina és
filòsofa i investigadora i forma part del col·lectiu Galfisa (Grupo América Látina, Filosofía Social y Axiología). Ens va oferir
algunes pinzellades del feminisme a Cuba però, sobretot, vam
parlar del cooperativisme al seu país. D’uns anys ençà, el cooperativisme a Cuba té l’origen en empreses estatals reconvertides en cooperatives. El cooperativisme està ben vist al país i
pot ser una eina de contenció respecte a l’entrada del capitalisme a l’economia de l’illa, però, actualment, no existeix ni
una llei de cooperatives ni un marc regulat apropiat. Encara
queda molta feina per fer.
A més a més, el dia 21 de novembre algunes integrants de la
comissió feminista es van trobar amb la Rosalba Velasco. La
Rosalba és del Cauca, Colòmbia, i és economista i comunera
del Resguardo Indígena Munchique los Tigres. La trobada va
tractar del procés de pau a Colòmbia, i es va reflexionar, especialment, sobre el paper de les dones al país. El procés de
pau ha afavorit el disseny de programes i de projectes que han
permès implementar una Comissió Agrària i una Comissió de

Participació Política. Però
el NO en el referèndum
sobre els acords de pau
ha alterat la situació i ha
afectat negativament els
avenços en temes de gènere, malmetent la feina feta
en els darrers quatre anys.
Un dels motius que han
propiciat aquest NO és la
pressió de l’església catòlica i evangèlica, que han
fet molta força contra les
noves formes de convivència que es contemplaven, reforçant
la família nuclear i patriarcal. No volen ni sentir a parlar del
Moviment LGBT, tema que s’havia introduït en la Comissió
de Gènere.
Aquestes dues trobades, amb tots els seus matisos, ens ajuden
a conformar una visió global del feminisme i del cooperativisme i ens doten de nous coneixements per tirar endavant la
nostra feina de construir feminisme i cooperativisme.
A més a més, hem d’afegir que aquest semestre també es va
celebrar l’Escola Popular d’Economia Feminista de la qual us
informarem en el proper butlletí.
Comissió Feminista de Coop57 Catalunya
comifeministacoop57_cat@coop57.coop
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La Fundació Coop57 es va crear l’any 2015 i des de
llavors ha començat a treballar per assentar les bases
del funcionament futur. Mentre aquest treball se segueix
desenvolupant, han començat a cristal·litzar els primers
projectes impulsats des de la Fundació Coop57. Projectes que incideixen en àmbits tan importants com la lluita
contra la pobresa i les desigualtats, l’exclusió social o la
promoció de nous agents per a la transició energètica.

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

LLIURES [de pobresa,
exclusió i desigualtats]
El passat mes de novembre es va presentar el projecte Lliures, impulsat, conjuntament per Òmnium Cultural, ECAS
(Entitats Catalanes d’Acció Social) i Coop57 per a l’articulació d’un fons econòmic de solidaritat en la lluita contra la
pobresa, l’exclusió social i les desigualtats partint del diagnòstic compartit sobre els inquietants i creixents índexs de
desigualtat social.
El projecte Lliures es fonamenta en la captació de recursos i
la recollida d’aportacions econòmiques per destinar-los directament a finançar projectes de transformació social.
Aquests projectes es caracteritzen per ser projectes locals,
col·lectius i arrelats al territori que superin els patrons estrictament assistencials o caritatius. Projectes dissenyats
sota models participatius que fomenten la implicació i el
compromís de les persones afectades, des de l’enxarxament
comunitari. Els projectes finançats per Lliures són estables
i duradors amb la voluntat de garantir-ne la posterior autonomia i han estat definits per les entitats i persones del
mateix territori, d’acord a les pròpies necessitats.

Lliures depèn de totes i tots. S’autofinançarà amb les aportacions periòdiques de la ciutadania i del teixit social, cercant
la màxima capil·laritat i implicació. Lliures existirà allà on
la gent i les entitats dels territoris vulguin, perquè aquesta
iniciativa és això: una intervenció col·lectiva del teixit social en la lluita contra la pobresa i l’exclusió que reclama
innovar, anar més enllà i transformar les desigualtats allà
on passen.
Fem una crida a totes les persones i entitats a implicar-s’hi!
https://projectelliures.cat/implicat

Neix el GERMINADOR SOCIAL
Som Energia i Coop57 s’han posat d’acord per impulsar conjuntament el primer concurs d’innovació social per a la transició energètica. Poden presentar-s’hi totes aquelles entitats,
persones i iniciatives amb ganes de desenvolupar un projecte,
dins de l’economia social i solidària, i per a la implementació de models innovadors d’energies renovables i eficiència
energètica.
Germinador Social és un concurs que pretén estimular la
creació de models innovadors d’iniciatives socials, energia
renovable i eficiència energètica, i ajudar a posar-los en funcionament amb l’objectiu de promoure nous agents locals per
a la transició energètica.

CUSTOMIZANDO
noves maneres de treballar
Customizando és una cooperativa
creada l’any 2016 i està impulsada per la cooperativa Famylias,
una cooperativa sòcia de serveis
de Coop57 Madrid, que pretén donar visibilitat i fer valdre els diferents models familiars que
conviuen avui en la nostra societat.
Des d’aquesta cooperativa s’impulsa un projecte anomenat
Divercustomiza, dirigit a la professionalització de dones en
risc d’exclusió i que treballa en el sector del disseny creatiu
i la transformació tèxtil artesanal, donant una segona vida a
peces de vestir ja en desús. Aquesta capacitació es contempla
des de l’adquisició d’aptituds tècniques, l’apoderament personal i de gènere i l’entrenament empresarial sota els criteris i
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Som Energia entregarà ,a través de donatiu voluntari, l’import total de 25.000 €, a distribuir entre els projectes seleccionats, i la Fundació Coop57 bonificarà una part dels costos financers d’un possible préstec als projectes seleccionats.

A més a més, els projectes guanyadors rebran un assessorament tècnic, jurídic i administratiu en la implementació del
projecte condicionat a la disponibilitat de l’Equip Tècnic de
Som Energia i la possibilitat de connectar amb iniciatives similars de l’àmbit europeu a través de la xarxa REScoop EU.
http://www.germinadorsocial.com/ca

principis de l’economia social i solidària. El projecte incideix
tant a Madrid com a Andalusia, a la zona d’Almería.
La Fundació Coop57 ha fet una tasca d’assessorament i acompanyament i subvencionarà el 100% del cost financer durant
els 2 primers anys de vida del préstec concedit a la cooperativa Famylias per a la posada en funcionament del projecte
Divercustomiza.
Des de la Fundació, s’ha considerat oportú donar suport a
aquest projecte pel seu alt valor social i mediambiental en el
camp de la inserció sociolaboral de dones en risc d’exclusió i
en l’àmbit d’un sector especialment controvertit com ho és el
de la moda i el tèxtil.
http://www.famylias.org/proyectos/proyecto-divercustomiza

Entenent les particularitats de Coop57

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.

reflexió

La importància de ser sòcia
cooperativista
Un dels principals valors de Coop57 és la seva base
social: més de 3.600 persones i més de 750 empreses i entitats de l’economia social i solidària. Totes
aquestes persones i entitats sòcies, més enllà de
buscar un espai d’estalvi o de finançament, es constitueixen com una gran xarxa que col·lectivament
construeix una entitat pensada i estructurada per ser
una eina financera al servei de la transformació econòmica i social.
En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem la importància d’esdevenir sòcia cooperativista de Coop57, un
pas més enllà de ser client d’una entitat financera. De
la importància de formar part d’un moviment socioeconòmic que pretén pensar col·lectivament quin model
econòmic i social es vol promoure.

El creixement de Coop57 els darrers anys ha estat molt important. En el període 2010-2016, les aportacions al capital
social s’han multiplicat per quatre i la base social s’ha triplicat. Per la seva part, l’evolució dels préstecs, també ha estat
molt significativa, ja que, en el mateix període, el saldo viu
de préstecs concedits s’ha doblat.
Com podem deduir, però, el ritme de creixement dels préstecs ha estat inferior al de les aportacions al capital social
de la cooperativa.
Per aquest motiu, des de fa algun temps, Coop57 va observar
la necessitat de desaccelerar el ritme de creixement de les
aportacions al capital social que les sòcies i socis de Coop57
estaven fent a la cooperativa. És per això que el Consell Rector va decidir adoptar una mesura, de caràcter transitori, on
es limità l’entrada de noves aportacions a 10.000 euros per a
sòcia i any. La mesura responia a la recerca d’un creixement
ordenat i equilibrat que no posés en perill la solvència de la
cooperativa.

destacats
seccions

Però en aquesta reflexió, mai no es va plantejar limitar l’entrada de noves persones o entitats sòcies. Es té l’absoluta i
la ferma convicció que el creixement de la base social és
imprescindible en el nostre projecte i augmentar en persones i entitats compromeses per la transformació social, enxarxades entre elles és quelcom netament positiu, desitjable
i necessari.
Els múltiples actors que al llarg de més de 20 anys d’història
de l’entitat han anat construint i pensant la forma, funcions
i objectius de Coop57 han volgut dissenyar una eina estratègica per al desenvolupament de l’economia solidària. Una
eina pensada per servir i ajudar al fet que es creïn, es consolidin, creixin i s’enforteixin projectes socioeconòmics de
transformació social i econòmica.

economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

Coop57 té la vocació de pertànyer a totes aquelles persones
i entitats que vulguin contribuir al canvi social i econòmic
del nostre entorn. Una eina financera en mans de la societat,
propietat de tots els seus socis i sòcies.
Per tant, si creix la base social, serem més fortes i podrem
incidir més i millor en l’establiment de nous models econòmics que puguin transformar la societat cap a realitats
pensades des dels criteris de l’economia transformadora.
I ho estarem fent nosaltres, amb les nostres mans, amb la
nostra força de treball, amb els nostres diners i amb
la nostra participació, implicació i exercici de demo”es té l’absoluta i la
cràcia econòmica.
ferma convicció que el
La importància no rau tant a aportar molts diners
d’estalvi a Coop57. El pas realment transformador
és esdevenir sòcia, prendre-hi i sentir-s’hi part. Acumular a força col·lectiva suficient per canviar-nos i
canviar l’economia i la societat. De fer valdre i ésser
conscients que ens dotem, com a societat, d’eines
que treballen pel benestar i desenvolupament col·
lectiu.

creixement de la base
social és
imprescindible en el
nostre projecte i és
quelcom netament
positiu, desitjable i
necessari.”

2010-2016

base social

x4

aportació al
capital

x3

sòcies i socis

x2

saldo viu
de préstecs
aportació al capital
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COOP57-ANDALUCÍA
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La secció territorial d’Andalusia va tancar el 2016 amb un
total de 75 entitats sòcies de serveis i 246 socis i sòcies col·
laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han concedit un total de
9 préstecs nous per un valor total de 460.000 euros. A més a
més, a 31 de desembre de 2016, estaven vigents dues pòlisses
de crèdit amb un saldo disposat conjunt de 12.105,43 euros.
Respecte al creixement de la base social, el nombre de noves
entitats segueix incrementant-se, encara que el ritme de creixement ha disminuït lleument en els últims mesos. Malgrat
això, la previsió és que continuïn augmentant les noves entitats sòcies de serveis, ja que hi ha diverses sol·licituds d’alta
en curs per al primer semestre de 2017. En relació a les persones sòcies col·laboradores, encara que es manté un ritme
de creixement constant, és inferior al desitjat. Des de la secció
territorial s’estan dedicant esforços a donar a conèixer Coop57
i aglutinar més persones que col·laborin amb el projecte.
Pel que es refereix a la difusió i extensió de Coop57, durant
el segon semestre de 2016 la secció territorial de Coop57 Andalusia ha participat en nombroses jornades, presentacions i

COOP57-ARAGÓN
La secció territorial d’Aragó va tancar el 2016 amb un total de
49 entitats sòcies de serveis i 447 socis i sòcies col·laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han concedit un total de
5 préstecs nous per un valor total de 122.000 euros. A més, a
31 de desembre de 2016, estaven vigents tres pòlisses de crèdit
amb un saldo disposat conjunt de 30.003,38 euros.
Les accions i activitats realitzades durant aquest segon semestre en la secció d’Aragó es poden agrupar en activitats relacionades amb l’àmbit societari, amb l’actitud proactiva en el
desenvolupament local i amb el treball en xarxa amb altres
organismes.
Des de l’estiu, la secció està acompanyant el grup promotor
d’Astúries, en el seu procés de reorganització i amb la mirada
posada en la constitució com a secció territorial, a mitjà termini. També, en l’aspecte més intern, es va fer una sessió de
treball conjunt entre les comissions social, tècnica i el consell
de secció, per avaluar l’exercici 2016 i planificar el 2017.
D’altra banda, s’ha tingut una presència activa i constant
en el desenvolupament del Mercat Social d’Aragó (Mescoop

tallers relacionats amb l’economia social transformadora. Especialment, s’ha intensificat l’activitat a Cadis, on la conformació d’un grup de persones actives està promovent Coop57
en diversos actes. Coop57 Andalusia també va participar, com
a convidada, amb una ponència en les jornades sobre creació
d’empreses socials que va tenir lloc a Càceres. A més, destaquen presentacions de Coop57 a Lebrija, província de Sevilla,
i a Úbeda, província de Jaén.

49 entitats sòcies de serveis
447 sòcies col·laboradores
Aragón), destacant la VII Fira de Mercat Social, que va tenir
lloc a l’octubre, al centre social comunitari Luis Buñuel, de
Saragossa. En el mes de desembre, també es va participar en el
mercat de San Vicente de Paúl, dins de l’activitat “L’economia
solidària es troba amb el mercat de Barri”.
En el mes de novembre es va participar representant a Coop57
al II Kongreso d’Economia Social i Solidària de Bilbao, en
el qual es va compartir la feina amb entitats de la secció de
Koop57 Euskal Herria, i es va presentar en el plenari el conveni de col·laboració entre Coop57, Som Energia i diverses cooperatives, per al foment de l’energia renovable i els projectes
d’eficiència energètica.
A més a més, s’ha seguit cooperant amb REAS Aragón en el
programa de capacitació, assessorament i acompanyament de
projectes col·lectius amb criteris d’economia solidària.

COOP57-CATALUNYA
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La secció territorial de Catalunya va tancar el 2016 amb un
total de 502 entitats sòcies de serveis i 2.136 socis i sòcies col·
laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han
concedit un total de 58 préstecs nous
per un valor total de més de 3,2 milions
d’euros. A més, a 31 de desembre de 2016,
estaven vigents 33 pòlisses de crèdit amb
un saldo disposat conjunt de 806.259,67
euros. En total, més de 91 operacions en
un semestre, que sumen més de 4 milions d’euros. La intensa activitat creditícia
ha marcat el ritme de la secció territorial
aquests últims mesos. Cal destacar l’augment en els préstecs d’inversió, que han
suposat prop d’1,5 milions d’euros, més
del doble que els concedits en el primer
semestre del mateix any. S’espera que en
2017 aquesta tendència es mantingui, ja
que els préstecs d’inversió són aquells que

75 entitats sòcies de serveis
246 sòcies col·laboradores

502 entitats sòcies de serveis
2.136 sòcies col·laboradores

millor indiquen la consolidació i el creixement dels projectes
receptors.
Pel que fa al creixement social, una vintena de nous projectes
s’han sumat a la secció durant aquest segon semestre, superant les 500 entitats sòcies a Catalunya, una mostra de l’arrelament i la implementació del projecte en el territori. Un gran
motiu d’alegria.
Entre aquestes noves entitats cal destacar la incorporació de la
cooperativa Virus, una editorial i distribuïdora que va néixer
fa més de 25 anys i que, de manera autogestionària i assembleària, ha contribuït significativament a la difusió del pensament crític i antiautoritari. Finalment, han pogut realitzar
el trànsit a cooperativa i s’han sumat al projecte de Coop57.
Com cada any, es va prendre part activament a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), participant en tres xerrades diferents i atenent a totes aquelles persones que es van
apropar al nostre estand per preguntar-nos i per informar-se
sobre el nostre projecte i la manera d’implicar-se.

KOOP57-EUSKAL HERRIA
La secció territorial d’Euskal Herria va tancar el 2016 amb
un total de 18 entitats sòcies de serveis i 81 socis i sòcies col·
laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han concedit un préstec nou
per un valor de 80.000 euros al projecte Bizkaigane, un projecte que promou la sobirania alimentària i l’educació en aquest
camp i que s’ha incorporat com a nova sòcia aquest segon semestre de 2016. A més a més, també s’ha incorporat l’entitat
Hiru Damatxo, un projecte de comunicació integral, amb seu
a Donostia, on s’ofereixen tot tipus de serveis comunicatius, de
promoció, disseny i divulgació.
Respecte als òrgans socials de la secció se segueix en un procés
de consolidació del seu funcionament i reunions periòdiques.
S’està fent feina per incorporar i reforçar la incorporació de
persones participants.

18 entitats sòcies de serveis
81 sòcies col·laboradores

Des de la secció territorial s’ha detectat la necessitat de dur
a terme una campanya comunicativa dirigida als mitjans de
comunicació i a possibles entitats que podrien integrar-se a
Koop57 EH.
Es va participar en un acte públic a “Biba”, un nou espai cultural de Bilbao en el qual van ser-hi diferents sòcies de Koop57
EH, com ara Asaken, ELA, ESK, LAB, Talaios, Voga, Goxue, Uztarri, EHNE Bizkaia, Arrikoop, Jesús Gonzalez, Naroa Elortza i Unai
Oñederra. La secció territorial d’Euskal Herria va tenir presència a mitjans de comunicació com ara Gara, Berria i Bilbo Hiria
Irratia. També es van concedir entrevistes en Ràdio Euskadi,
11Telebista i Antxeta Irratia.
En paral·lel, s’ha participat en els dos mercats socials de REAS
a Iruñea i Bilbao, oferint xerrades en tots dos esdeveniments.
També als mercats solidaris d’Andoain, Hernani i Zarautz.
Per últim, Koop57 EH ha participat per tercer any, impartint la
formació de finances ètiques en el curs “Koopfabrika”, organitzat per la xarxa Olatukoop.
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COOP57-GALIZA

32 entitats sòcies de serveis
138 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Galiza va tancar el 2016 amb un
total de 32 entitats sòcies de serveis i 138 socis i sòcies col·
laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han concedit un total de 3
préstecs nous per un valor total de 59.930,00 euros.
Pel que es refereix al treball intern dels òrgans socials, el
Consello de Sección i Secretaría Técnica, ha desenvolupat propostes relacionades amb l’elaboració del pla de treball 2017.
La Comissió Tècnica ha treballat per analitzar la situació dels
préstecs vius de la secció territorial i el seguiment dels mateixos durant 2017. S’acorda revisar el qüestionari de detecció
de necessitats de finançament per 2017, amb la finalitat de
remetre-ho a les sòcies de serveis de Galiza. El Consello va
acordar treballar per a la posada en funcionament de noves
línies de finançament, com les capitalitzacions de cooperatives o treballs complementaris.
Coop57 Galiza ha continuat participant en diverses activitats
vinculades a la difusió de l’economia solidària i les finances
ètiques. Entre d’altres, destaquem presentacions de Coop57
a la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol,
en el 15è Aniversari de la cooperativa sòcia de Coop57, Consumo Conscient Arbore de Vigo i en el I Fòrum d’Economia
Social Inspiradora, organitzat pel Concello de Santiago de
Compostel·la.

COOP57-MADRID

dades

Respecte a la participació en xarxes, cal destacar la intervenció en l’assemblea de REAS Galícia, en una jornada d’intercooperació de les iniciatives d’economia solidària en l’àmbit de
les finances ètiques a Galiza, en la qual van participar Coop57,
Fiare Banca Ètica i AIS O Peto, i la participació en les assemblees de SINERXIA, UGACOTA i UCETAG, del 5 de novembre
a Santiago de Compostel·la. En aquesta assemblea les tres
associacions de cooperatives, sòcies de Coop57, van acordar
fusionar-se per tal de constituir ESPAZOCOOP, una unió de
cooperatives que busca ser entitat de referència del cooperativisme i de l’economia social i solidària a Galiza.

64 entitats sòcies de serveis
438 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Madrid va tancar el 2016 amb un
total de 64 entitats sòcies de serveis i 438 socis i sòcies col·
laboradores.
Durant el segon semestre de 2016 s’han concedit un total de
6 préstecs nous per un valor total de 130.300 euros. A més a
més, a 31 de desembre de 2016, estaven vigents 3 pòlisses de
crèdit amb un saldo disposat conjunt de 51.501,63 euros.
Durant aquest semestre s’ha incorporat a la secció de Madrid,
com a sòcia de serveis, la cooperativa de treball Cyclos, una
cooperativa especialitzada en la realització d’estudis tècnics
i processos formatius, amb un enfocament socioambiental i
de gènere.
Durant el segon semestre de 2016, es van desenvolupar alguns
programes des de l’Ayuntamiento de Madrid per poder desenvolupar i enfortir l’economia social i solidària, especialment
pel que fa a la capitalització de cooperatives. Seguint el treball

realitzat a Coop57 Catalunya amb el programa CAPITALCOOP,
es van desenvolupar programes de subvenció per a les noves
aportacions de capital social de les cooperatives i les societats
laborals. S’espera que això tingui efectes significatius en els
períodes 2017 i 2018.
També ha arrencat el postgrau
d’Expert/a en Gestió i Promoció d’Empreses d’Economia Social i Solidària,
realitzat a la Universitat Complutense
i amb el suport de REAS Madrid, en el
qual Coop57 participa com a entitat
col·laboradora. L’objectiu del postgrau
és dotar dels coneixements i capacitats
necessàries per emprendre, innovar, gestionar o impulsar empresa en l’àmbit de l’economia social i solidària.
butlletí
informatiu

31

març 2017

9

[El racó de l’economia
social i solidària]
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Enxarxar-nos per ser més fortes. Articular estratègies conjuntes que ens permetin millorar. Cooperem i això ens fa
competents. I així, de mica en mica, anem construint i fem créixer una altra economia que ja està aquí.

L’Economia Social i
Solidària es desplega
Amb el lema “El desplegament de l’Economia Social i Solidària”, prop de mig miler de persones van participar del 10 al 12
de novembre a Bilbo al II Congrés d’ESS, organitzat per REAS
Euskadi i REAS red de Redes.
El congrés es va configurar com un espai de reflexió, però
també d’acció política. Articulat en 6 eixos temàtics, va donar
molta importància als debats, tallers i espais de trobada entre
iniciatives d’economia social i solidària. Els objectius de les
activitats que es van dur a terme durant els tres dies estaven
enfocats a l’enfortiment del moviment, a l’articulació de propostes, a la cerca d’espais d’intercooperació i al coneixement
de noves experiències. Igualment, el congrés va voler acostar-se i donar a conèixer l’economia social i solidària a altres
agents socials i presentar-se a la societat com una pràctica
consolidada que ha deixat de ser una alternativa per esdevenir una realitat. Coop57 es va veure representada per les
seccions territorials de Coop57 Aragó i Koop57 Euskal Herria.
http://esskongresua.net

V FESC
CINC ANYS ENSENYANT
L’ESSÈNCIA DE L’ECONOMIA
SOLIDÀRIA CATALANA
L’any 2012 l’economia solidària de Catalunya feia una aposta
que ningú podia intuir com funcionaria ni quin recorregut
tindria. Aquell any (que sembla ben llunyà i fa ben poc) la
Xarxa d’Economia Solidària organitzava la 1a Fira d’Economia
Solidària de Catalunya (FESC). Des del primer minut fou un
èxit, que va superar totes les expectatives.

Des de llavors i fins al passat mes d’octubre, s’han celebrat
cinc edicions, i s’ha confirmat i consolidat un espai on
empreses, entitats, col·lectius i persones han demostrat que es
poden satisfer les nostres necessitats de béns i serveis a través
d’una economia que altera el centre de gravetat de l’activitat
econòmica hegemònica i desplaça el capital i el guany com a
objectiu central per posar-hi les persones i el territori.
Precisament, aquest era l’eix sobre el qual pivotà la darrera
FESC. Sota el lema “terra compartida, terra cooperativa”, unes
21.000 persones, 190 expositores i un centenar de voluntàries,
van participar d’una cinquantena d’activitats i van omplir tres
dies de cooperació, solidaritat i amb l’objectiu de construir una
altra economia que ja és aquí. http://www.firaesc.org
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A Coop57 també
#hacemosReas
Reas - red de Redes es conforma d’un total de 14 xarxes territorials i 4 sectorials que agrupen més de 500 entitats i projectes d’ESS i unes 40.000 persones. Totes les entitats que formen
part d’aquestes xarxes generen anualment uns ingressos de
350 milions d’euros. Coop57 participa en una de les 4 xarxes sectorials, la Taula de les Finances Ètiques, conjuntament
amb CAES, Fiare i Oikocredit.
Fa més de vint anys que Reas promou models de producció i
consum més sostenibles i respectuosos amb la vida. Recentment, ha portat a terme una campanya de cohesió i comunicació per explicar què fa, com ho fa i com s’hi pot participar.
Els continguts de la campanya #hacemosREAS els podeu trobar en la seva pàgina web. http://www.economiasolidaria.org

lacentral.coop
La Federació Andalusa d’Empreses Cooperatives de Treball i la
cooperativa Enreda, han impulsat lacentral.coop, un portal
d’àmbit estatal que té l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada per a les cooperatives i un espai per a les persones que
apostin per un consum més responsable.
El portal pretén ser un suport per a la comercialització de
serveis i productes cooperatius i apropar-los al gran públic,
establint un espai d’intercooperació i consum que potenciï les
empreses d’economia social i solidària.

Al portal, on actualment hi ha més de 1.200 cooperatives
registrades, apareixen entitats que comparteixen els valors
de l’economia social i solidària: estan arrelades al territori,
reinverteixen part dels seus beneficis a la zona en la qual actuen, promouen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i fomenten la sostenibilitat econòmica i mediambiental.
http://lacentral.coop

NOUS SOCIS I SÒCIES
COL·LABORADORS

reflexió

2n SEMESTRE 2016
TOTAL 183

[12]
❚❚ Juan José Méndez González
❚❚ Ángel Ceballos Rodríguez

❚❚ Ana Isabel Fernández López
❚❚ Juan Manuel Catalán, Manuela
Mejías
❚❚ Moisés Rubio, Ana Garrido

❚❚ Abel Peñalver Pons
❚❚ Lorena Caro Betanzos
❚❚ Adrián Soto Salmerón
❚❚ Ángela Jiménez Borreguero

❚❚ Antonio Cabello Martín
❚❚ Francisco José Sánchez
❚❚ José Antonio Ruiz García

Aragón [14]

❚❚ Chaime Capablo Duerto
❚❚ Javier G. Ledesma Vera
❚❚ Virginia Folch Cadena
❚❚ Arantzazu Gracia Moreno
❚❚ Mª Cristina Fuertes Calvo

❚❚ Mª Begoña Laplaza de Marco
❚❚ Gloria Alberico Fenollosa
❚❚ Carolina Giménez Vela
❚❚ Óscar Díaz Chica
❚❚ Alberto Macías Martínez

Asturies

❚❚ José Luis Gómez del Rincón
❚❚ Joan Pregonas, Maria Castro
❚❚ Sergi Díaz, Natàlia Ribas
❚❚ Ignasi Buch, Dàlia Raïch
❚❚ Vicenç Creus, Victòria Creus
❚❚ Alicia Artiaga Porcar
❚❚ Jordi Jover Ollé
❚❚ Jordi Matosas Vilajoliu
❚❚ Raül Garrigasait Colomés
❚❚ Jordi Homs Forcada
❚❚ Elisenda Trilla Ferré
❚❚ Júlia Martí Cervera
❚❚ Lourdes Calverol Llauró
❚❚ Laia Gordi Vila
❚❚ Mariano Armada, M. Dolores
Buch
❚❚ Frederic Ratel, Marta Martínez
❚❚ Daniel Lugilde Fernández
❚❚ Itxaso T. Figueras Uranga
❚❚ Elisenda Clèris Tardío
❚❚ Isabel Paredes, José Luis
Carnero
❚❚ David Bou Somolinos
❚❚ Enric Pèlach i Biciana
❚❚ Núria García Castelló
❚❚ Lluc Ulldemolins Nolla
❚❚ Adela Margalef Vernet
❚❚ Javier Aparicio Ríos
❚❚ Marcel Carné Serrano
❚❚ Laia Creus Badia
❚❚ Pau Gorostiza, Deborah Pareto
❚❚ Ana M. Corrons Miralles
❚❚ Pilar Gabladà, Joan Garriga

❚❚ Tània Casanova, Vicenç Musté
❚❚ Alberto Díez Santacoloma
❚❚ Núria Mayoral Torrents
❚❚ Cristina Blanco Gual
❚❚ Rosa M. Mestres, Ferran Aguiló
❚❚ Oriol Buch Ros
❚❚ Assumpta Vallverdú Balanyà
❚❚ Èlia Vives Riba
❚❚ Eduardo Ortuño, Núria García
❚❚ Jordi Coderch de Lassaleta
❚❚ Bruna Tribó Miró
❚❚ José M. Rivera Sáez
❚❚ David Grau Serra
❚❚ Marc Pairó Pujol
❚❚ Catherine Wrig
❚❚ Nora - David Grau, Noelia
Cuevas
❚❚ Lia - David Grau, Noelia Cuevas
❚❚ Noelia Cuevas Moreno
❚❚ Javier Lopez Casillas
❚❚ Marçal Saderra Montorio
❚❚ Esther Verdaguer, Núria Verdaguer
❚❚ Arnau Montserrat Vilaseca
❚❚ Josep Anton Valverde
❚❚ Alberto Taure Garcia
❚❚ Sergi Díaz Plaza
❚❚ Natan Muñoz del Valle
❚❚ Marc Gascón Merlos
❚❚ Pere Coma Valls
❚❚ Albert Ventura Pedrol
❚❚ Sergio Pallarés Sánchez
❚❚ Eva Plans Padrisa

❚❚ Míriam Raventós Martínez
❚❚ Àdel Alsati Baldellou
❚❚ Maria Marco Briones
❚❚ Esperança Marco Briones
❚❚ Juan Manuel Ávila Escobar
❚❚ Alba Pawlowsky Ferret
❚❚ Zumzeig Cinecooperativa
❚❚ Josep Palomer Mallorquí
❚❚ Núria Colom Salvans
❚❚ Javier Brunet Coll
❚❚ Imma Solé Vilanova
❚❚ Dámaris García Carbonell
❚❚ Clara Ferrer Múñoz
❚❚ M. Carme Fornells Sala
❚❚ Magdalena Grau Figueras
❚❚ Eloi Aymerich Casas
❚❚ David Martí Raventós
❚❚ Eduard Puigventós Lopez
❚❚ Ignacio Mora Pastor
❚❚ Aitor Diez Gallego
❚❚ Alexander Hohmann Fernández
❚❚ Associació de Casals i Grups de
Joves de Catalunya
❚❚ Francesc Puig Busquets
❚❚ M. Asumpta Pallarès Macaya
❚❚ Martí Castellví Mas
❚❚ Juan Antonio García Rueda
❚❚ Raquel Domínguez Torres
❚❚ Jorge Requena
❚❚ Joan Prat Valls
❚❚ Yolanda Estellé, Llàtzer Torrente
❚❚ Alfredo Bujanda García de Jalón
❚❚ Javier Calvo Sauret

Andalucía

❚❚ Francisco Vidal Moral
❚❚ Sara Merci Roncalli
❚❚ Ester Pascual Domiche
❚❚ José Manuel Barcelona Ciruelos

Catalunya

[122]
❚❚ Albert Folch Flores
❚❚ Pere Gonzalez Cinca
❚❚ Ferran Palmés, Ma Teresa
Aparicio
❚❚ Carles Soler Salvador
❚❚ Laia Pedrola Vall
❚❚ Nil Puigvila Yllà-Català
❚❚ Pablo Bolancer Sánchez
❚❚ Davide Malmusi, Anna Serra
❚❚ Albert Sagrera Cusco
❚❚ Jordi Camprubí, Núria Pàmies
❚❚ Georgina Roig Reverter
❚❚ Patricia Carles Sanchis
❚❚ Asoc. per la promoció de la
bicicleta
❚❚ Marta Aliguer Serrat
❚❚ Santiago Fernández Patón
❚❚ Esmeralda Saiz, Marc Pascual
❚❚ Blas Picón, Anna Gimenez
❚❚ Ares Riart Arnalot
❚❚ Lluis Brugalla Bosch
❚❚ Albert Camprubí Llorente
❚❚ Jordi Pallejà Sedó
❚❚ Josep M. Closa, Aurora Fernández
❚❚ Alberto Llobet Lorenzo
❚❚ Pablo Romera Noguera
❚❚ María Ribera Sendra
❚❚ Ferran González, María Carañana
❚❚ Montserrat Bosch Torras
❚❚ Pere Maria Comas Coma

seccions
economia
solidària

sòcies
[1]
❚❚ Magdalena Galián Martínez

préstecs
dades

Euskal Herria

[7]
❚❚ Naroa Elortza Gorrotxategi
❚❚ Mikel Azkarate-Askasua Blázquez

❚❚ Iñigo Otxoa Fernández
❚❚ Julen Landa Etxebarria
❚❚ Manu Robles-Aranguiz Instituta
❚❚ Aingeru Mimentza Sanchez

❚❚ Yolanda Jubeto Ruiz

Galiza

Madrid

❚❚ Alfonso Bustillo Ruiz
❚❚ Pedro Ángel Castillejo Blasco
❚❚ Javier Prada García
❚❚ Domingo Ramos Ortega Galindo
❚❚ Liliane Spendeler
❚❚ Alfredo Aller García
❚❚ Juan Enrique Frutos, Lucía
García-Salmones
❚❚ Aranzazu Ferrero Rubio

❚❚ Ignacio Salo Benito
❚❚ Mario Vallejo Muñoz
❚❚ Álvaro Pérez Robles
❚❚ Almudena de la Peña Palacios
❚❚ Ignacio Mora Pastor
❚❚ Sara Moreras Quesada

Pais Valencià

[19]
❚❚ Jaime Foriscot Blanchart
❚❚ Marinete Alves Bayer
❚❚ Beatriz Escarpio, Jose Mª
Menéndez
❚❚ Jesús Sanz Abad
❚❚ Ignacio Francisco García
Balestena
❚❚ Mª Teresa García de la Hera

destacats

[2]
❚❚ Ernique Casarejos Comesaña
❚❚ Mª Carmen Lorenzo Vila

[6]
❚❚ Enrique Noguero Rodríguez
❚❚ Francisco Marín Campos
❚❚ Manuel Kyros Wagner
❚❚ Manuela López Andújar
❚❚ Pere Josep Sala Quereda
❚❚ Adrià Solbes López
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NOVES ENTITATS
SÒCIES
29 noves entitats sòcies
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies

[Andalucía]

2 noves entitats sòcies
FEDERACIÓN ANDALUZA
ENLACE
Entitat ubicada a Sevilla i constituïda el 1991, està formada per 103
entitats de tota Andalusia que treballen en
els àmbits de les addiccions i l’exclusió social. Presta diferents serveis a associacions,
professionals, famílies i persones amb problemes de drogodependències i exclusió social (assessorament, formació, mediació, etc.).
http://www.f-enlace.org

préstecs
dades

ASOCIACIÓN ESPACIO
CONVIVEN
Conviven és un espai i un col·lectiu
amb consciència educativa i ecològica, organitzat de manera horitzontal, independent de les institucions i autogestionat. De
la seva oferta d’activitats destaquen l’activitat
formativa i cultural, visites i activitats per a
centres educatius i l’activitat turística, d’oci
i temps lliure. http://www.espacioconviven.org

[Aragón]

2 noves entitats sòcies
NATURALMENTE BIO, S.
COOP.
Cooperativa en l’àmbit rural
que vol engegar un obrador de
conserves vegetals, a Ràfels, Terol. Entre els
seus valors fonamentals estan la recuperació
de la biodiversitat originària de les hortes del
Matarranya i Aragó, la investigació de coneixements tradicionals, tant en agricultura com
en conserves, i la promoció d’una alimentació sana per a les persones i, per tant, respectuosa amb la terra.

ASOCIACIÓN DOCE
Associació doce, per a la creació
d’entorns d’aprenentatge, és una organització sense ànim de lucre, constituïda el 2012,
orientada a facilitar el desenvolupament de
les etapes de l’ésser humà i donar resposta
a les necessitats d’evolució personal. Està
constituïda per professionals de l’àmbit de
la docència, l’educació social, la teràpia i
l’arquitectura. http://www.asociacion12.org

[Catalunya]

20 noves entitats sòcies
OBSERVATORI DESC
L’Observatori DESC és una
plataforma d’entitats i persones creada
el 1998 amb l’objectiu de mostrar que
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tant els drets civils i polítics -dret a la
llibertat d’expressió, a la vida, al vot,
etc.- com els drets econòmics, socials,
culturals i ambientals -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a
l’alimentació- són drets fonamentals de
totes les persones. http://observatoridesc.org/

ASS. CULTURAL I
D’ACOMPANYAMENT A
LA CRIANÇA, EL ROSER
Associació sense ànim de lucre
que sorgeix al Baix Llobregat per oferir
un espai de joc i creixement a infants a
partir de dos anys, a les seves famílies i
als adults que els acompanyen. L’activitat s’arrela en l’observació i en el coneixement de les necessitats profundes, des
d’uns fonaments de respecte i amor cap
a un mateix i cap a l’entorn. www.elroser.es

ASSOCIACIÓ CASAL
SOCIETAT LA PRINCIPAL
Entitat sociocultural fundada
l’any 1904 de la mà d’un grup de joves
que volien crear una entitat amb una
orientació cap al lleure però des d’una
perspectiva interclassista. Els principals
objectius són vetllar per la formació
dels infants i joves en el lleure, el foment de l’activitat física i esportiva i la
realització d’activitats socials i culturals
que fomentin la cohesió social.
www.casal.org

ASSOCIACIÓ LA
CARRERADA DE
POBOLEDA
Associació sense ànim de lucre
on l’objectiu principal és conscienciar
de la falta de ramats als boscos i muntanyes, ja que la silvipastura és una de les
millors eines per prevenir els incendis
i conservar el paisatge, netejar camins,
boscos, muntanyes i rius. Es promou un
desenvolupament rural sostenible, la
solidaritat, la conservació dels recursos
naturals i la sostenibilitat ambiental,
així com la ramaderia ecològica i de
proximitat.
https://associaciolacarrerada.wordpress.com

GALEMORENO, SCCL
(SOPA DE PEDRES)
Cooperativa creada el 2015
amb la finalitat d’iniciar un
projecte propi en el camp de la restauració i desenvolupar una iniciativa que
ofereixi productes de qualitat, de mercat, de proximitat i socials a un preu
assequible a les persones del barri de
l’Eixample dret de Barcelona, amb el
restaurant Sopa de pedres.
http://sopadepedres.cat/

LES VERDURETES DEL
NOSTRE HORT, SCCL
Petita cooperativa l’ambició de
la qual és poder viure del que dóna la
terra. Treballen una hectàrea d’horta a
Manresa, i el que es recull, es ven a les
botigues MengemBages de Frescoop, o bé
a qui ho demana, duent-li directament a
casa. Els objectius principals de l’entitat
són tant la producció agrària com la promoció, difusió i foment de l’agricultura
ecològica. mengemdelhort@gmail.com

LA FOGAINA
La Fogaina és un obrador de pa
i rebosteria i una fleca-cafeteria on fer la venda directa de la producció. Ubicada a Les Preses, a la Garrotxa,
té per objectiu generar llocs de treball
dignes i oferir un producte de qualitat
i a preus assequibles per a tothom, promovent l’intercanvi, la moneda social,
els productes ecològics i de proximitat.
https://lafogaina.herokuapp.com

IAEDEN-SALVEM
L’EMPORDÀ
La Institució Alt Empordanesa
per a l’Estudi i Defensa de la
Natura (IAEDEN), entitat sense ànim de
lucre fundada el 1980, és la segona entitat ecologista més antiga de Catalunya, i
ha constituït sempre el nucli on s’ha organitzat el conservacionisme i l’ecologisme empordanès. Amb el fruit de les seves
campanyes ha contribuït decisivament a
la protecció legal dels espais més emblemàtics de la comarca. http://iaeden.cat/

Fundació ESCACC
Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació té per objectius
sensibilitzar sobre la importància de la
comunicació i la indústria cultural per
a l’aprofundiment democràtic i la construcció nacional, impulsar la indústria
cultural catalana, esdevenir un agent actiu amb tots els actors que intervenen en
la indústria cultural i situar aquest sector
com un model de referència internacional
per la seva qualitat. https://twitter.com/escacc

LA DINAMO FUNDACIÓ
La Dinamo és una fundació que
vol esdevenir una eina de suport
per a aquelles iniciatives que contribueixen en l’extensió dels projectes d’habitatge cooperatiu i neix amb l’objectiu de
fomentar i promoure la implantació del
model d’habitatge cooperatiu en règim
de cessió d’ús com una alternativa als
models convencionals d’accés a l’habitatge. ladinamofundacio.org

2n semestre 2016
VIRUS EDITORIAL, SCCL
Virus va néixer l’any 1991 amb
la intenció de servir de plataforma d’edició de col·lectius de l’àmbit
antiautoritari i anticapitalista, i de servir
per a la difusió en l’àmbit alternatiu i comercial. Es tracta d’un col·lectiu dedicat
a l’edició i distribució de llibres propis i
d’altres editorials. Actualment editen uns
10 títols a l’any i distribueixen unes cinquanta editorials. www.viruseditorial.net

DE VEÍ A VEÍ
ONG creada l’any 2012 al barri
de Sant Antoni de Barcelona
amb l’objectiu de fomentar la solidaritat veïnal per afrontar moments difícils de veïns i veïnes. La seva activitat
es porta a terme a través de detectar,
col·laborar, motivar i potenciar l’autonomia de les persones perquè puguin
recuperar la seva independència i el seu
benestar personal al més aviat possible.
https://deveiaveibarrisantantoni.wordpress.com

FORMATGERIA DEL
MIRACLE, SCCL
Cooperativa de recent creació, nascuda
l’any 2016, per desenvolupar un obrador
de productes làctics elaborats de manera artesanal. El projecte es troba ubicat
al Santuari del Miracle, al Solsonès. El
projecte col·labora amb la dinamització
del santuari, i busca crear nous llocs de
treball en una zona amb poca sortida
laboral i amb la intenció de contractar,
en el futur, persones amb risc d’exclusió
social. formatgeriadelmiracle@gmail.com

UNIVERSITAT
PROGRESSISTA D’ESTIU
DE CATALUNYA
La Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya, creada l’any 2004,
vol ser un espai de trobada, reflexió i estudi sobre aquells temes que preocupen
els sectors socials democràtics i d’esquerres, combinant la reflexió i l’aprenentatge per tal de plantejar propostes
per als reptes que té Catalunya com a
nació i construir una societat millor.
http://www.upec.cat/

JAMGO, SCCL
Cooperativa de treball creada
l’any 2011 que es dedica a dissenyar i
desenvolupar aplicacions avançades,
pàgines web, i tot tipus de solucions tecnològiques. El projecte neix amb la intenció de crear un espai de col·laboració
entre entitats d’àmbit purament social
on posar al centre valors com la intercooperació, la transparència o la democràcia interna. http://jamgo.coop

LA TAVELLA, SCCL
Cooperativa de treball creada
recentment, el 2016, i ubicada

a Mataró. Un projecte impulsat per part
de gent activa en els moviments socials,
culturals i musicals de Mataró i el Maresme. L’objectiu de la cooperativa és construir un nou espai social, gastronòmic i
cultural, des d’on difondre i potenciar la
cultura dels Països Catalans en tots els
seus vessants. http://www.tavella.cat

GABINET D’ESTUDIS
SOCIALS, SCCL
Cooperativa creada l’any 1987
i ubicada a Barcelona. Centra la seva
activitat en els àmbits de la política i
els serveis socials, amb una especial incidència en la immigració, la pobresa,
l’exclusió i el món del treball, dedicant
també una especial atenció a l’economia social. www.gabinet.com

BIOLORD, SCCL
Cooperativa agrària creada
l’any 2016 després de 4 anys
d’impulsar el projecte conjunt de conreu
de poma de muntanya ecològica a la Vall
de Lord. L’objectiu és promoure l’ocupació a territoris de muntanya, comercialitzar conjuntament les pomes de muntanya i incentivar el seu consum local, així
com diferents activitats que se’n puguin
beneficiar. pomademuntanyabiolord.com

FEDERACIÓ
TRANSFORMA PORTA
La Federació Transforma es va
crear per ajuntar esforços per part de
5 associacions del barri de Porta i de
Nou Barris: AVV Porta, Casal de Joves
de Porta, Scouts Creu del Sud de Porta,
Assemblea d’aturats/des de Nou Barris i
l’Associació 500x20 de Nou Barris, pel
lloguer social. L’objectiu amb el qual
es creà va ser la reivindicació de l’antic equipament comunitari Porta Sóller
com a Nou Ateneu la Bòbila de Porta.
https://ateneulabobiladeporta.wordpress.com/

CAL MET, SCCL
Cooperativa d’habitatge creada l’any
2016 i ubicada a la Masia Cal Met, en el
poble d’Aguilar de Segarra. La cooperativa la conformen un grup de persones
que busquen viure en comunitat amb
criteris ecològics i de decreixement escapant de l’afany especulatiu del mercat immobiliari, cerquen una major
interacció amb el medi ambient i viure
en comunitat. coopcalmet@gmail.com

[Euskal Herria]

2 noves entitats sòcies
BIZKAIGANE, S.Z
Projecte ubicat a Kortezubi , a prop de
Guernica, que desenvolupa una explotació agrícola, amb un recorregut de 30
anys, i que treballa, principalment, amb
productes làctics i càrnis. El projecte promou la sobirania alimentària i l’educació.

Treballen amb escoles de la zona, donant
a conèixer el món rural i proveint els
menjadors escolars amb els seus productes. bizkaigane@hotmail.com

HIRU DAMATXO
Projecte de comunicació integral, amb seu a Donostia. Ofereixen tot tipus de serveis comunicatius,
promoció, disseny i divulgació. Fins ara
solament treballen amb projectes en
euskera, però a la tardor han fet el salt
per oferir els seus serveis també en castellà. http://www.hirudamatxo.eus/

[Galiza]

1 nova entitat sòcia
ASOCIACIÓN SOS
RACISMO GALICIA
Associació sense ànim de lucre
constituïda el 1997, que fonamenta la seva missió en els valors de laïcisme, independència, multiculturalitat
i pluralitat. Duu a terme accions per a
la integració sociolaboral del col·lectiu
immigrant i de les minories ètniques, i
participa en accions de sensibilització a
la societat gallega sobre pluriculturalitat i prevenció de la discriminació racial. www.sosracismogalicia.org

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

[Madrid]

1 nova entitat sòcia
CYCLOS, S. COOP. MAD.
Cyclos és una cooperativa de
treball ubicada a Madrid, especialitzada
en la realització d’estudis tècnics i processos formatius amb un enfocament
socioambiental i de gènere. Cyclos neix
de la vocació de treballar en la formació, capacitació, investigació i la intervenció per la consecució d’un model de
desenvolupament fonamentat amb el
respecte als límits ecològics del planeta,
la justícia, l’equitat de gènere i la solidaritat. http://www.cycloscoop.net

[País Valencià]
1 nova entitat sòcia
JARIT

Jarit (amic/amiga en wòlof)
és una associació creada l’any
1996 i ubicada a Russafa (València).
Està ubicada en barris amb una gran
presència de persones migrants i ofereix, tant a aquestes persones com a les
autòctones, eines perquè la convivència
entre les diferents cultures sigui un èxit
desenvolupant un model d’organització
innovador i d’intervenció integradora.
http://www.jarit.org
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TOTAL: 5.376.828 €

205 PRÉSTECS CONCEDITS
reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

Préstecs inversió a curt i llarg termini
2.024.200,00€
Andalucía: 351.000 €
MARINALEDA, S.COOP.
AND

Aragón 62.000 €
300.000 €
a 7 mesos

AND89 La cooperativa Marinaleda, nascuda de les lluites

jornaleres, és un projecte col·lectiu l’objectiu del qual és la
creació d’ocupació mitjançant la venda de productes hortícoles saludables i de qualitat. A partir d’aquí, s’ha conformat
un projecte on la cooperativa Marinaleda és el referent sobre
el qual s’ha organitzat un potent teixit productiu cooperatiu
i transformador. El préstec finança les necessitats de circulant de la cooperativa.

TERTULIA, S.COOP.AND

16.000 €
a 48 mesos

AND91 Cooperativa els objectius de la qual són promoure

la fabricació i consum de productes artesanals, especialment
la cervesa artesana “abril”. De la mateixa manera, el projecte
pretén enfortir l’economia social, realitzar activitats culturals
i promoure el consum de producte local i de comerç just en
general. El préstec finança les obres de millora del terra i el
sistema de climatització del local, situat a Sevilla, on realitzen
la seva activitat.

ASOCIACIÓN HUERTA LA
SOBERANA

6.000 €
a 48 mesos

AND92 Associació del municipi de Lebrija, a Sevilla, de-

dicada a l’agricultura ecològica i a la promoció de la sobirania alimentària. Distribueix aliments a botigues de comerç
just i a més de 100 famílies amb productes de temporada, de
producció pròpia o d’altres productors ecològics propers. El
préstec finança les inversions necessàries per a l’adquisició
de maquinària i les matèries primeres per al desenvolupament de la seva activitat.

ECO PRUNUS, S.COOP.AND

20.000 €
a 54 mesos

AND93 Cooperativa situada a Granada que es dedica a

l’elaboració de patxaran artesanal amb una varietat autòctona de la zona. Elaboració d’un producte únic, natural i
artesanal, tant en la seva recol·lecció com en el seu procés
productiu. El préstec finança l’adequació de la nau industrial,
la compra de matèries primes, necessàries per a la primera
producció i venda del “Pacharán Ramburii”.

ASOCIACIÓN AVANCE

9.000 €
a 6 mesos

AND94 L’Associació treballa activament per posar fi a les

situacions d’exclusió social que es donen a la província de
Jaén. És un instrument al servei de la transformació social dels barris de la zona sud de la ciutat de Jaén, amb un
percentatge de veïns i veïnes en situació d’exclusió social
superior al de la resta de la ciutat. El préstec finança les
necessitats de circulant de l’associació.
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NATURALMENTE BIO,
62.000 €
SOC. COOPERATIVA
a 84 mesos
ARA114-ARA115 Cooperativa en l’àmbit rural que vol

engegar un obrador de conserves vegetals, a Ràfels, Terol. Entre els seus valors fonamentals estan la recuperació de la biodiversitat originària de les hortes del Matarranya i Aragó i la
investigació de coneixements tradicionals. El primer préstec,
de 47.000 euros, finança l’adequació de les instal·lacions per
a l’activitat d’elaboració i conservació de productes ecològics
i la posada en funcionament del projecte cooperatiu. El segon
préstec, de 15.000 euros a 12 mesos, finança les necessitats de
liquiditat derivades de les inversions inicials.

Catalunya: 1.415.000 €
LA BLACK FLAG, SCCL

150.000 €
a 60 mesos

CAT1340 Projecte cooperatiu d’autoocupació amb una
visió holística, relatiu al tancament del cercle al voltant de
la cervesa artesana: cultiven el llúpol, elaboren la cervesa, la
distribueixen i la venen. El préstec finança la compra d’una
furgoneta per a la distribució, l’adequació de la nau de lloguer ubicada a Bescanó (Girona), la potenciació de marca
pròpia i la posada en marxa de la botiga.
FORMACIÓ i TREBALL,
empresa d’inserció

100.000 €
a 60 mesos

CAT1341 L’empresa d’inserció, participada per la Funda-

ció Formació i Treball, dóna feina a 140 persones i té com a
principal objectiu la formació i la inserció laboral de persones
amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. El préstec finança l’adquisició de 4 elements de transport (2 furgonetes i 2 camions) per
poder dur a terme la seva activitat.

FORMACIÓ i TREBALL,
Fundació Privada

300.000 €
a 60 mesos

CAT1342 La Fundació Formació i Treball té com a prin-

cipal objectiu la formació i la inserció laboral de persones
amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat laboral ordinari. El préstec finança la posada en marxa d’una botiga de venda de roba de segona mà a
Tarragona, la creació d’una escola d’hostaleria d’inserció, un
pàrquing vigilat de bicicletes a Vilanova i la Geltrú, el trasllat
de la producció de la tria de roba a una nova planta ubicada
a Sant Esteve de Sesrovires, i altres projectes com el “Corètic”
de recuperació dels ordinadors.

ROBA AMIGA, empresa
d’inserció

20.000 €
a 60 mesos

CAT1343 Empresa d’inserció constituïda l’any 2012 a

partir d’un acord de col·laboració entre Formació i Treball,
ADAD-L’Encant, Solidança, Troballes i Recibaix. El seu objectiu és la recollida selectiva de roba usada i altres residus tèxtils

2n SEMESTRE 2016
per a la seva revaloració a través de la reutilització i el reciclatge. El préstec finança l’adquisició de gàbies destinades a la
planta de processament de Sant Esteve de Sesrovires.

GALEMORENO, SCCL

45.000 €
a 72 mesos

CAT1348 Cooperativa creada el 2015 amb la finalitat

d’iniciar un projecte propi en el camp de la restauració i desenvolupar una iniciativa que ofereixi productes de qualitat,
de mercat, de proximitat i socials a un preu assequible a les
persones del barri de l’Eixample dret de Barcelona, amb el
restaurant Sopa de pedres. El préstec finança les obres de condicionament del restaurant.

LES VERDURETES DEL
NOSTRE HORT, SCCL

15.000 €

viure del que dóna la terra. Treballen una hectàrea d’horta
d’agricultura ecològica, a Manresa, i el que es recull es ven a
les botigues MengemBages de Frescoop, o bé a qui ho demana, duent-li directament a casa. El préstec finança la posada
en marxa del projecte de producció agrària d’horta ecològica.

300.000 €
a 6 mesos

CAT1356 Cultura 03 és un grup cooperatiu de l’àmbit

cultural i de comunicació que té l’objectiu de consolidar la
indústria cultural catalana. Actualment està format per cinc
empreses cooperatives: Ara Llibres, Sàpiens Publicacions, Batabat (productora audiovisual), Contrapunt i Nova 2003. El
préstec finança la compra d’un fons de comerç per reforçar
l’activitat de la cooperativa.

FUNDACIÓ SURT

100.000 €
a 60 mesos

CAT1362 SURT és una fundació sense ànim de lucre for-

mada per un 95% de dones que treballen des de l’any 1993
amb les dones i per a les dones. Vol ser un projecte transformador compromès amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social. El préstec finança la
reestructuració financera de l’entitat i el desenvolupament de
l’activitat pròpia.

NOU PATUFET, SCCL

130.000 €
a 84 mesos

CAT1363 Escola ubicada i arrelada a la Vila de Gràcia de

Barcelona que sorgeix per tal de poder continuar l’activitat de
l’antic Patufet, creada l’any 1966. Un grup ampli de professors
es postularen com a continuadors del projecte educatiu, assumint la titularitat de l’escola i constituint-se en cooperativa. El
préstec finança diverses obres de reforma de l’escola, així com
l’adequació a la normativa vigent.

CASAL POPULAR D’IGUALADA,
EL FOMENT

60.000 €
a 72 mesos

CAT1364 El Casal Popular d’Igualada, El Foment, situat a

l’emblemàtic edifici de la Rambla, pretén teixir vincles entre
col·lectius i persones d’Igualada per a la construcció d’un país
lliure i just. El préstec finança les diverses obres de reforma del
Casino El Foment amb més de cent anys d’antiguitat.

NOU INDRET, SCCL

LA FOGAINA

10.000 €
a 13 mesos

CAT1369 Nou Indret es constitueix l’any 2007 i té el taller

11.000 €
a 24 mesos

CAT1370 La Fogaina és un obrador de pa i rebosteria i

una fleca-cafeteria on fer la venda directa de la producció.
Ubicada a Les Preses, a la Garrotxa, té per objectiu generar
llocs de treball dignes i oferir un producte de qualitat i a preus
assequibles per a tothom. El préstec finança la compra d’una
cambra de fermentació per a l’elaboració de pa.

DRAC MÀGIC

a 60 mesos

CAT1353 Petita cooperativa l’ambició de la qual és poder

CULTURA 03, SCCL

Vidreres. Neix com una cooperativa dedicada principalment a
l’àmbit de la producció de mobiliari domèstic. El préstec reordena l’estructura financera de l’entitat amb l’amortització de
préstecs anteriors.

100.000 €
a 60 mesos

CAT1371 Drac Màgic és una cooperativa d’iniciativa so-

cial fundada el 1970 dedicada fonamentalment a l’estudi i a
la divulgació de la cultura audiovisual i la seva utilització en
diverses activitats educatives, socials i culturals promovent la
divulgació de la cultura cinematogràfica entesa com a espai
de coneixement, crítica i reflexió. El préstec finança el desenvolupament i consolidació del nou projecte “PACK MAGIC”.

ARNAU VILASECA

20.000 €
a 120 mesos

reflexió
destacats
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sòcies
préstecs
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CAT1375 L’Arnau desenvolupa un treball agrari que reivindica el treball pagès responsable com a element fonamental de la custòdia del territori i per a la sostenibilitat. A la vegada, l’Arnau pertany i té l’aval social de l’Associació Agrària i
Ecològica de Poma de Muntanya. El préstec finança la inversió
necessària per a la posada en marxa del projecte de pomes de
muntanya al baix Solsonès.

FACTO ASSESSORS, SCCL

3.000 €
a 24 mesos

CAT1377 Cooperativa de treball creada l’any 2016 que té

la voluntat de ser una assessoria de qualitat, pròxima i integral, que pugui donar resposta a totes les necessitats genèriques i específiques de les organitzacions de l’economia social,
i oferir solucions transversals a les dificultats vinculades a la
seva pròpia naturalesa. El préstec finança la inversió per la
posada en marxa d’un nou despatx a Mataró.

ASS. D’AMICS DEL JAZZ
DE LA RIBERA D’EBRE

6.000 €
a 24 mesos

CAT1390 Entitat ubicada a Flix i nascuda l’any 2011 cen-

trada en la difusió, investigació i formació de la música tradicional de les terres de l’Ebre i de músiques modernes (jazz,
electroacústica). El préstec finança el primer LP del duet Maria Arnal i Marcel Bagés, basat en gravacions de camp d’arxius
i fonoteques digitalitzades per potenciar músiques de tradició
oral.

VIRUS EDITORIAL i
DISTRIBUIDORA, SCCL

55.000 €
a 84 mesos

CAT1395 Virus va néixer l’any 1991 amb la intenció de

servir de plataforma d’edició de col·lectius de l’àmbit antiautoritari i anticapitalista, i de servir per a la difusió en l’àmbit
alternatiu i comercial. Es tracta d’un col·lectiu dedicat a l’edició i distribució de llibres propis i d’altres editorials. Actualment editen uns 10 títols a l’any i distribueixen unes cinquanta editorials. El préstec finança la compra d’un fons de comerç
per facilitar la transformació a cooperativa de l’entitat.

a Santa Coloma de Farners i la botiga de venda i exposició a
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Euskal Herria: 80.000 €
BIZKAIGANE S.Z

20.000 €
a 84 mesos

reflexió
destacats

EH12 Projecte ubicat a Kortezubi, a prop de Guernica, que de-

senvolupa una explotació agrícola amb un recorregut de 30 anys
i que treballa, principalment, amb productes làctics i càrnis. El
projecte promou la sobirania alimentària i l’educació. El préstec
finança la compra de 9 hectàrees de pi a la localitat d’Errigoiti,
tasques d’arrabassament, sembra, tancaments i costos associats.

seccions

Galiza: 35.000 €

economia

TAGEN ATA LINGUA E
COMUNICACIÓN, S.COOP.GALEGA

solidària

sòcies
préstecs
dades

35.000 €
a 12 mesos

col·laboratiu i actiu. Ofereixen serveis d’e-learning, continguts digitals, educatius i formatius, redacció web, serveis lingüístics i comunicació social. El préstec finança les despeses de funcionament
i les activitats programades per al curs 2016-17.

MAD66 Hostaleria amb un enfocament de respecte mediambi-

ental, promoció de productes locals i rurals, que recupera la filosofia gastronòmica tradicional. El préstec finança la inversió per a
la posada en marxa i millores a la instal·lació del local orientat a
l’adequació d’un restaurant.

FAMYLIAS, S.COOP.MAD

15.200 €
a 84 mesos

Nord de Guadalajara, que als anys 60 va anar perdent població per
l’emigració fins a passar a ser considerat “poble abandonat”. L’any
2011 es va constituir l’associació amb l’objectiu de revitalitzar i
tornar a donar vida al poble. El préstec finança la construcció i
rehabilitació de la seu social de l’Associació a Querencia.

a 60 mesos

bilitat i reivindicar els diferents models familiars que conviuen avui
en la nostra societat i la riquesa que suposen les societats diverses
en tota la seva amplitud. El préstec finança la posada en marxa i el
desenvolupament del projecte “Customizando” per a la producció,
comercialització i formació en el sector de la moda ètica i sostenible.

País Valencià: 26.000 €
JARIT ASOCIACIÓN CIVIL

Les persones físiques i/o jurídiques sòcies de cooperatives o societats laborals
subscriuen una aportació al capital
social de la seva cooperativa o societat
laboral amb l’objectiu de millorar-ne
la capitalització i podrà sol·licitar
una subvenció per finançar la part de
l’aportació al capital social. I, en el
cas que la capitalització s’hagi efectuat mitjançant un préstec, la persona o

77 PRÉSTECS
❚❚Bosquerols
❚❚La Ciutat Invisible
❚❚Facto
❚❚Nou Patufet
❚❚Biciclot
❚❚Sàpiens
❚❚Nou Verd
❚❚Emelcat
❚❚Tarpuna
❚❚Mol-Matric
❚❚Coop. Espai Lasal
❚❚Nou Set
❚❚Apindep
❚❚Actua
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26.000 €

l’any 1996 i ubicada a Russafa (València). Està ubicada en barris amb una gran presència de persones migrants i ofereix, tant
a aquestes persones com a les autòctones, eines perquè la convivència entre les diferents cultures sigui un èxit desenvolupant
un model d’organització innovador i d’intervenció integradora. El
préstec finança la solidaritat amb la lluita contra la impunitat de
l’extrema dreta al País Valencià.

ques o jurídiques. Es vol incentivar el
reforç dels fons propis, ja que són un
element central per tal de mesurar la
solvència financera d’una empresa i
disposar d’una estructura equilibrada
del balanç de l’empresa.

la capitalització de les cooperatives i
societats laborals amb aportacions dels
seus socis i sòcies, siguin persones físi-

20.000 €

PV11 Jarit (amic/amiga en wòlof) és una associació creada

MAD64 Querencia és un poble molt petit situat en la Serra

CAPITALCOOP incentiva i facilita

a 60 mesos

a 18 mesos

Madrid: 55.200 €

Per segon any s’ha llançat el programa
CAPITALCOOP, un programa de cooperació públic-cooperatiu per facilitar
la capitalització de cooperatives i socie
tats laborals.

20.000 €

MAD67 Cooperativa sense ànim de lucre que pretén donar visi-

GZ50 Cooperativa de treball que representa un grup de treball

ASOC. LEVANTANDO
QUERENCIA

GASTROCHIGRE 2016
S.L.L.

265.000,00 €
4 persones sòcies
6 persones sòcies
2 persones sòcies
16 persones sòcies
4 persones sòcies
9 persones sòcies
24 persones sòcies
1 persona sòcia
1 persona sòcia
1 persona sòcia
1 persona sòcia
2 persones sòcies
1 persona sòcia
5 persones sòcies

12.000 €
18.000 €
9.000 €
64.000 €
18.000 €
33.000 €
72.000 €
3.000 €
4.000 €
3.000 €
5.000 €
6.000 €
3.000 €
15.000 €

3 anys
3 anys
4 anys
3 anys
3 anys
5 anys
6 anys
3 anys
5 anys
4 anys
6 anys
6 anys
6 anys
3 anys

entitat sòcia també podrà sol·licitar una
subvenció per a part dels interessos meritats.

La importància de
tenir empreses ben
capitalitzades
Els fons propis són un element central
per tal de mesurar la solvència financera d’una empresa, ja que la proporció
entre fons propis i endeutament és essencial per una estructura equilibrada
del balanç de l’empresa.
Com més grans siguin els fons propis,
més gran serà la solvència de l’empresa. Això permetrà a l’empresa estar millor preparada per passar per situacions
difícils sense greus contratemps. Els
fons propis de l’empresa procedeixen
principalment de dues fonts:
- Aportacions dels socis
- Beneficis retinguts per l’empresa
Una millor quantitat de fons propis
n’enforteix l’estructura financera i, per
tant, la fa més solvent davant l’anàlisi
d’una entitat financera per a la concessió de finançament.

2n SEMESTRE 2016

Avançaments de		
subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 15.000,00€
ACOMPANIA Servicios para la Inserción
[Aragón] TOTAL: 48.000,00€
❚❚ARA113-AREAS red de Redes
❚❚ARA118 REAS ARAGÓN
[Catalunya] TOTAL: 1.472.068,67 €
❚❚CAT1344 ASSOCIACIÓ INICIATIVES SOLIDÀRIES
❚❚CAT1345 CASAL INFANTIL LA MINA
❚❚CAT1346 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
❚❚CAT1347 OBSERVATORI DESC
❚❚CAT1351 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1352 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1354 RESIDÈNCIA CASA JOSEP, empresa d'inserció
❚❚CAT1355 ECOINSTITUT, SCCL
❚❚CAT1357 ASSOCIACIÓ ADEFFA
❚❚CAT1358 FUNDACIÓ PRIVADA PACO CANDEL
❚❚CAT1361 GEDI, Gestió i Disseny, SCCL
❚❚CAT1366 FUNDACIÓ ESCACC
❚❚CAT1368 UNIVERSITAT PROGRESSISTA D’ESTIU DE CAT. (UPEC)
❚❚CAT1372 ASSOCIACIÓ AGRUPA’T
❚❚CAT1373 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
❚❚CAT1374 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA
❚❚CAT1376 FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ
❚❚CAT1378 COMITÈ PRIMER DE DESEMBRE
❚❚CAT1379 FUNDACIÓ PERE CLOSA
❚❚CAT1380 ASSOCIACIÓ SOCIAL ANDRÒMINES
❚❚CAT1381 IAEDEN
❚❚CAT1382 ASSOCIACIÓ ALBA
❚❚CAT1383 ASSOCIACIÓ GATS
❚❚CAT1384 ASSOCIACIÓ GENERA
❚❚CAT1385 ASSOCIACIÓ ASPASIM
❚❚CAT1386 FUNDACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA
❚❚CAT1387 FAGIC
❚❚CAT1389 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS, SCCL
❚❚CAT1391 IMPULSEM, SCCL
❚❚CAT1392 ESCOLA GREGAL
❚❚CAT1393 ASSOCIACIÓ PROHABITATGE
❚❚CAT1394 IPCENA
❚❚CAT1396 ASSOCIACIÓ GATS

❚❚AND90

15.000,00 € Beques menjador

Consejería educación, Junta de Andalucía

20.000,00 € Innovació social i desenvolupament local
28.000,00 € Desenvolupament de l'economia solidària

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza

40.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
77.000,00 €
15.000,00 €
37.000,00 €
21.600,00 €
46.340,00 €
8.000,00 €
24.000,00 €
53.000,00 €
24.000,00 €
42.500,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €
34.500,00 €
70.000,00 €
15.000,00 €
30.000,00 €
36.000,00 €
38.670,00 €
31.000,00 €
60.000,00 €
22.100,00 €
69.700,00 €
146.484,00 €
50.000,00 €
27.374,67 €
20.000,00 €
20.000,00 €
58.800,00 €
12.000,00 €
27.000,00 €

Exclusió social i pobresa energètica
Participació ciutadana i comunitària
Suport a col·lectius vulnerables
Dret a l'habitatge
Drets de les dones
Cultura popular catalana
Inserció sociolaboral
Defensa del medi ambient
Conservació de l'entorn natural
Integració Social
Integració sociolaboral
Foment al periodisme
Cultura i educació popular
Inserció sociolaboral
Cultura popular catalana
Atenció a la salut mental
Lluita contra l'exclusió social
Prevenció i sensibilització front el VIH/SIDA
Formació i promoció poble gitano
Inserció sociolaboral
Defensa del medi ambient
Prevenció de les drogodependències
Foment de l'economia solidària
Drets de les dones
Atenció a la discapacitat psíquica
Suport afectats pel VIH/SIDA
Promoció cultura gitana
Violència de gènere
Inserció sociolaboral
Menjador Solidari
Lluita contra l'exclusió residencial
Foment de l'ocupació juvenil
Festival Esperanzah 2016

10.000,00 € Suport publicacions en català

Ajuntament de Barcelona.
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ministeri de Sanitat
Varis
Ajuntament de Barcelona
Comissió Europea
Fundació Biodiversidad
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Unió Europea
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Vàries
Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Generalitat de Catalunya
DP de Justícia, Generalitat de Catalunya
DP de Territori i Paisatge. Urbanisme, Gen.de Catalunya
DP de Treball, Afers Social i Famílies, Gen.de Catalunya
Ajuntament del Prat de Llobregat
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
DP de Salut, Generalitat de Catalunya
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Comissió Europea
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Gen. de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
DP de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ajuntament del Prat de Llobregat
DG d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa, Generalitat de Catalunya
DP de la Presidència, Generalitat de Catalunya

10.000,00 € Formació
14.930,00 € Participació ciutadana i comunitària

Deputación de A Coruña
Deputación de A Coruña

16.600,00 € Gestió de residus i reciclatge
24.000,00 € Centre ocupacional

Fundación Biodiversidad
Fundación ONCE

40.000,00 € Formació
60.000,00 € Inserció sociolaboral

Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Valenciana
DG de Serveis Socials, Generalitat Valenciana

❚❚CAT1397 ANDROMINES EINES ASSOLIDES, empresa d'inserció 70.000,00 € Integració sociolaboral
❚❚CAT1398 ASSOCIACIÓ L’INDEPENDENT DE GRÀCIA

[Galiza] TOTAL: 24.930,00 €
NUMA,X S.Coop.Galega
❚❚GZ51
ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA
❚❚GZ52
[Madrid] TOTAL: 40.600,00 €
❚❚MAD62 AMIGOS DE LA TIERRA
❚❚MAD63 FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN
[Pais Valencià] TOTAL: 100.000,00 €
TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA
❚❚PV9
ASOCIACIÓN KOLECTIVO JÓVENES PARKE
❚❚PV10

Endosament de factures

reflexió
destacats
seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades

456.000 €

Factures emeses a:

[Andalucía] TOTAL: 94.000 €
❚❚AND95 TELEGRAMA, S. COOP. AND.

10.000,00 € Ayuntamiento de Sevilla

❚❚AND96
❚❚AND97

ECOTONO, S. COOP. AND.
HUERTO ALEGRE, S. COOP. AND.
[Aragón] TOTAL: 12.000 €
IDEMA - INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO
❚❚ARA116
AMBIENTE
[Catalunya] TOTAL: 315.500 €

40.000,00 € Ayuntamiento de Sevilla
44.000,00 € Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

❚❚CAT1349 ASPASIM

65.500,00 €

❚❚CAT1350
❚❚CAT1359
❚❚CAT1360
❚❚CAT1365

40.000,00 €
50.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €

ASSOCIACIÓ ORATGE
EL CARGOL DE MOLINS, SCCL
FUTUR JUST, empresa d’inserció
ASSOCIACIÓ “IN VIA”

1.700.598,67 €

12.000,00 € Diputación Provincial de Zaragoza
DP de Treball, Afers Socials i Famílies,
Generalitat de Catalunya
ASPASIM
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

❚❚CAT1367 L’OLIVERA, SCCL

50.000,00 € DG de Protecció Social, Gen. de Catalunya

[Madrid] TOTAL: 34.500 €
❚❚MAD65 HELICONIA, S.COOP.MAD

34.500,00 € Ayuntamiento de Fuenlabrada

Pòlisses
de crèdit
A data de 31 de desembre de
2016, Coop57 tenia vigents un total de 43 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de serveis,
per un saldo disposat global de
931.029,63 euros i un saldo global
disponible de 2.199.500 euros

931.029,63 €
butlletí
informatiu

31

març 2017
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DADES INTERESSANTS
reflexió

Distribució al territori segons el nombre
d’entitats sòcies (A 31 DE DESEMBRE DE 2016)

destacats

760
Nombre total de sòcies de serveis

seccions
economia
solidària

sòcies
préstecs
dades
Més de 100 entitats

Entre 25 i 50 entitats

Entre 5 i 10 entitats

Entre 50 i 100 entitats

Entre 10 i 25 entitats

Menys de 5 entitats

Andalucía
75
Aragón
49
Astúries
11
Catalunya
502
Euskal Herria 18
Galiza
32
Madrid
64
País Valencià
9

Distribució al territori segons el nombre de socis
i sòcies col·laboradores (A 31 DE DESEMBRE DE 2016)

3.633

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Més de 500 socis/es

Entre 50 i 100 socis/es

Entre 250 i 500 socis/es

Entre 25 i 50 socis/es

Entre 100 i 250 socis/es

Entre 10 i 25 socis/es

Durant el 2016…

79
noves entitats
sòcies

18

informatiu
31 butlletí

març 2017

Menys de 10 socis/es

357

noves sòcies
col·laboradores

Andalucía
246
Aragón
447
Astúries
48
Catalunya 2.136
Euskal Herria 81
Galiza
138
Madrid
438
País Valencià 99

322
nous préstecs
concedits

Saldo de les aportacions de socis i sòcies
40.000.000

reflexió
30.000.000

destacats
seccions

20.000.000

economia
solidària
10.000.000

sòcies
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

Fons propis

477.525

503.600

585.879

646.103

714.967

1.943.641

2.115.729

Fons de garantia de préstecs

-

-

32.612

66.762

113.099

154.608

205.332

Aportacions socis/es col·laboradors
TOTAL

7.583.027

2015

2016

préstecs
dades

9.888.165 15.270.113 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020

8.060.552 10.391.765 15.888.603 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080

3

Volum anual dels préstecs concedits
14.000.000

10.500.000

7.000.000

3.500.000

0

2010

2011

2012

2010

2013

2011

2014

2012

2013

2015
2014

2016
2015

2016

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini

2.873.909

2.603.867

2.945.277

2.623.524

3.581.428

1.867.400

Pòlisses de crèdit/circulant

64.000

212.000

167.000

555.000

402.000

1.052.570

931.030

Avançament de finançament

3.269.559

3.503.615

5.072.792

3.076.143

4.234.724

5.140.840

4.689.008

Préstecs participatius

-

-

-

100.000

450.000

606.300

265.000

2

3.006.230

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS

6.207.468 6.319.482 8.185.069 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267

Gestió de títols participatius
SALDO VIU PRÉSTECS

6.475.121 8.339.049 9.431.599 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144

1.019.000

1.024.000

1.109.000

1.036.000

922.000

1.500.000

1.146.000

butlletí
informatiu

31

març 2017

19
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“Tenim allò que no us agrada: el futur”

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
A/e: coop57@coop57.coop

https://coop57.coop
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