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El Consell Rector de COOP57 té previst convocar una Assemblea Extraordinària, després de Setmana Santa,
per informar-vos de la situació i dels avanços realitzats i per analitzar i aprovar els passos següents en el procés
de construcció d’una Banca Ètica a Catalunya, així com l’extensió del model COOP57 a altres llocs de l’Estat.
Aquesta convocatòria implica endarrerir l’Assemblea ordinària, on
s’aproven els comptes de 2004, els pressupostos i el Pla de Treball del
2005, la renovació del Consell Rector, així com l’aprovació del tipus
d’interès que s’aplicarà al conjunt de les aportacions dels socis i socis
col·laboradors durant l’any 2005. (La proposta del Consell Rector serà
molt similar a la d’enguany). Tenim previst realitzar aquesta assemblea
a finals de maig o principis de juny.

notícies
xifres

De forma molt sintètica us avancem un resum dels principals objectius assumits
en funció dels acords presos a l’assemblea del mes d’abril de 2004 on es van aprovar els
pressupostos i el pla de treball per aquest exercici. #

Resultats 2004
Ampliació base social

Comunicació als socis i sòcies

■ 18 Noves entitats sòcies.
■ Incorporació d’entitats
d’inserció social.
■ Extensió en el territori.

■ Edició dels butlletins informatius
núms. 5 i 6 i d’un nou triptic de difusió.
■ Posta en marxa del lloc web en castellà.
■ Realització de 2 assemblees generals.

Resultats econòmics

Nous productes financers

■ 42% d’augment dels ingressos
per préstecs. Morositat zero.
■ Les despeses s’han incrementat un 14%.
■ Resultats positius equilibrats.

■
■
■
■

Possibiltat de fer aportacions a un any.
Possibiltat de fer aportacions periòdiques.
Endós de convenis amb l’Administarció.
Potenciació de la intercooperció
(octubre de 2004).

Crèdits concedits i aportacions dels socis

COOP57, SCCL
c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop

■
■
■
■
■

18 préstecs concedits a llarg i mig termini per un import de 520.300 euros.
22 operacions de finançament de circulant per un valor total de 149.600 euros.
6 subvencions del Departament de Treball finançades per un import de 155.307 euros.
1 endós de conveni amb l’Administració Municipal per un import de 159.193 euros.
El total de les noves aportacions netes de socis i socis col·laboradors ha estat de 347.113 euros.
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Segon semestre de l’any 2004

Cerc@, SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cerc@ és una cooperativa de recent constitució
ubicada a la ciutat de Tarragona. Neix com a fruit
del tancament i liquidació de la cooperativa ProSap, amb 13 socis de treball, com a conseqüència
de perdre el contracte administratiu que tenien de
servei a domicili. Tres noies molt dinàmiques,
treballadores de l’antiga Pro-Sap, capitalitzen la
prestació de l’atur i fan el seu projecte buscant
altres àmbits d’activitat, fonamentalment programes d’educació i inserció sòcio-laboral adreçats
a dones, joves i immigrants
de Tarragona.Participen en
la plataforma ECAS formada per entitats que
treballen en serveis socials i d’atenció a la persona
per la dignificació del sector i la qualitat dels
serveis.#

Doble Via, SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa, creada el 1999, d’iniciativa social
sense ànim de lucre i dedicada a serveis sòcioeducatius: menjadors escolars, activitats extraescolars, gestió de centres cívics… Els orígens
són l’associació de monitors Esclop. Aquest
model és va quedar petit pel volum de feina que
s’anava agafant i van decidir professionalitzarse i constituir una cooperativa.
Actualment està formada pels 6 socis de treball
fundadors, però ja tenen dues persones que estan
finalitzant el procés d’incorporació. Tenen molts
treballadors per compte aliè però amb un marcat
caràcter de temporalitat (monitors…) amb jornades parcials i de curta durada.
Durant aquests anys han tingut una forta expansió
de la seva activitat i han iniciat un procés de
consolidació del projecte. Han reforçat i especialitzat l’estructura i han iniciat el procés de certificació de la ISO.
butlletí informatiu
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Com que donen serveis a la xarxa social estan
molt implicats en el territori on actuen. (Sant
Cugat i Granollers).#

REM: Repulsados,
Estirados y Mecanizados, SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de treball
dedicada al tractament en
fred de la xapa metàl·lica
mitjançant el sistema del
repulsat. Mecanitzen petites
sèries i treballen per a grans
clients. Una part important
de la seva producció es
destina a l’exportació.
L’any 1994, i després de 20
anys de funcionar com una
empresa convencional, el
propietari es va jubilar i els
treballadors van decidir
continuar l’activitat com a
cooperativa de treball. Van
capitalitzar l’atur, van
comprar la maquinària i van
llogar la nau industrial a
l’antic propietari.
Està formada per 10 socis
de treball i 5 treballadors
contractats. Funcionen de forma autogestionària
i tenen un ventall salarial molt curt. A nivell mediambiental cal destacar el compliment estricte,
segons la legislació, en el tractament i reciclatge
dels olis de les màquines.#
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AIRES
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)
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L’Associació Intersectorial de Recuperadors i
Empreses Socials de Catalunya (AIRES) es va
constituir el 1995, com a resultat d’un procés de
reflexió de diverses entitats. Neix amb l’objectiu
d’exercir la representativitat i la presència
social, econòmica i laboral, davant les Administracions i la societat civil catalana, al mateix temps
que demana un marc legal i fiscal de la inserció
social i laboral i una llei específica de les Empreses
Social i d’Inserció.
En l’actualitat formen part d’AIRES 38 entitats
dedicades a activitats econòmiques diverses, de
forma majoritària, al voltant de la recuperació i
el reciclatge. Entenen el treball com a eina bàsica
per a la inserció sòcio-laboral de discapacitats i

Actualment assessoren i gestionen l’aplicació de
l’EMAS, del qual són certificadors, gràcies a un
conveni amb el departament de Medi Ambient de
la Generalitat. Editen la revista PARRAC, amb una
tirada de 2.000 exemplars, sobre el món de
l’exclusió social.#

Urban School, SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Petita cooperativa de treball constituïda
fa 10 anys, després d’una regularització
d’ocupació, i dedicada a l’ensenyament
de llengües, fonamentalment
anglès, i a oferir un servei de
traduccions. Està ubicada en el
barri del Poble Nou de Barcelona. Està formada per tres
socis de treball i tenen diferent personal contractat en funció de la demanda.
Participen en les mobilitzacions i activitats contra
l’especulació en el barri.#

Alternativa Solidària Plenty
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Associació creada el 1986 amb l’objectiu de
treballar per un món més just i equitatiu. En els
seus inicis es dedicaven al comerç just, però
actualment la seva activitat és bàsicament, la
Cooperació al Desenvolupament dels Pobles
Indígenes.

de persones que provenen de l’exclusió social
(donen feina a 1.200 persones, el 50% de les
quals provenen de l’exclusió social).
Un dels programes eixos de l’Associació es la
participació en la campanya “roba amiga”, conjuntament amb Càritas i la Fundació Un Sol Món,
que consisteix en la recollida de roba, a través de
contenidors en els diferents barris, i la seva posterior recuperació.
Són membres de diverses plataformes d’empreses
d’inserció social a nivell estatal i europeu i formen
part de FETS, de la Taula del Tercer Sector i de la
Xarxa d’Economia Social i Solidària de Catalunya.
Són molt sensibles en el respecte al medi ambient.
butlletí informatiu

07 desembre 2004

Tenen projectes al Perú (professionalització de
mestres indígenes), Guatemala (reactivació agrícola i escolarització) i l’Equador (producció
d’artesania). El seu tret diferencial és que són
merament mediadors dels diners. Els projectes
són executats, directament, per organitzacions
autòctones de les comunitats indígenes. A l’Estat
Espanyol fan campanyes de sensibilització sobre
3
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els pobles indígenes i participen en la campanya
“Roba Neta”. Tenen una base social força amplia,
uns 180 socis en
conjunt, bàsicament
a Catalunya però
amb un grup important de suport a
la Comunitat de
Madrid. La seva
estructura professional és petita: 3 persones fixes
treballant, des de fa anys, i molt implicades en el
projecte. Són membres fundadors de la Federació
d’ONG’s pel desenvolupament.#

APROP, serveis comunitaris, SCCL

1982 els capellans de l’Església Catòlica
s’incorporen al règim general de la Seguretat Social
i la Fundació queda sense objecte social.
Comença un període d’inactivitat fins a finals de
la dècada del 90 quan es constitueix un nou
patronat que redefineix els nous objectius de la
Fundació que es concreten en donar un ús social
al patrimoni de l’entitat. Actualment estan centrats
en desenvolupar un únic projecte de gran magnitud.
Es tracta de la recuperació d’un nucli despoblat
de l’Anoia (Sant Joan de Vilamajor), al terme
municipal de Pujlat, que forma part del patrimoni
de la Fundació. El projecte es concreta en crear
un centre d’atenció per a discapacitats, construcció
d’habitatges, rehabilitació del nucli antic, preservació del patrimoni cultural, ús sostenible dels

Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de treball, formada únicament per
dones, de recent constitució dedicada a prestar
serveis d’atenció sòcio-sanitaria, bàsicament
d’assistència domiciliaria i neteja a majors de 65
anys, al barri de la Trinitat Nova de Barcelona.
APROP va néixer arrel del desenvolupament del
Pla Comunitari del barri de la Trinitat nova i està
molt vinculada a l’associació de veïns.
Està formada per 5 sòcies i tenen contractades
5 persones gràcies a programa de”nous filons”
de la Generalitat. Tenen un ventall salarial molt
ajustat i funcionen de forma autogestionada.
És un projecte que neix del barri i pel barri i totes
elles són persones actives en els moviments
veïnals. Mantenen relacions amb l’Associació de
Treballadores Familiars i han començat un projecte
d’escolarització amb l’IES Roger de Flor.

butlletí informatiu
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recursos mediambientals i producció de carn
ecològica. Per poder finançar aquest projecte han
realitzat part del seu patrimoni. Han començat a
rehabilitar edificis del casc antic i han contractat
a 2 enginyers agrònoms amb l’objectiu de gestionar,
de forma ecològica, un remat d’ovelles.#

Fundació Maria Àngela Catarineu

Col·lectiu l’Esbarzer

Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Fundada l’any 1973, després de la mort de la
senyora Catarineu, amb una part del seu patrimoni,
fonamentalment
terres de conreu
ubicades a la comarca de l’Anoia. El
seu objectiu inicial
era l’ajut a capellans
jubilats en situació
de pobresa. L’any

Associació creada
fa 13 anys que té per
objectiu treballar per
la defensa del País
i la Llengua. Neix
per fer de suport i
potenciar el treball
en xarxa en l’àmbit
catalanista sense ganes de protagonisme. Qui
dóna la cara en la majoria de projectes és la
Plataforma per la Llengua que no té personalitat
4
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jurídica. El nucli de socis és relativament petit (25 membres
actius) tot i que jurídicament dóna cabuda a tots els integrants de
la Plataforma. (uns 400 socis i 1.500 col·laboradors).

Nous adherits
i adherides
Segon semestre 2004

socis
Pilar Trallero Lardie
Isaac Cirera Faibella
Lluis Maria Sunyer Villar
María C. Colomer Solé
Dominica Lobato García
Vicencia Laguna Fernández
Roser Argemí d’Abadal
Josep Ma. Deop Murillo
Francisco Soria Zamora
Isabel Guardado Cubiles
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notícies
xifres

El 70% del finançament de l’entitat prové de les subvencions
institucionals (Generalitat, Diputació i Ajuntament) i dels plans
d’ocupació. Actualment hi treballen 4 persones fixes i 5 treballadors amb plans d’ocupació al marge dels voluntaris. Tenen relació
amb la majoria d’entitats que treballen el tema de la Llengua i
País (Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural, Comissió
11 de setembre, Adec, Món excursionista, Minyons i Escoltes...)
i compten amb el recolzament de les infraestructures de l’Espai
Ciemen.#

butlletí informatiu
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Roger Canals Parellada
Mireia Riera Sart
Thierry Moineau
Josep Ma. Tubau Sala
Joan Josep Prat Sabartés
Marina Berga Ardanuy
Rosa Ma. Madrona García
Piedad Álvarez Jorge
Sandra López de Benito
Eduard Asensio Casado
Jaume Serrallonga Gasch
Núria Morell Cortés
Pere López Tolosana
David Rodríguez Kluxen
Montserrat Pallarés Sánchez
Javier Oliden Olivartes
Carlos Ballesteros
Silvia Fernández López
María Nadeupuig Pey
Joaquim Sabater Famadas
Beatriu Guarro Picart
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PR 76 Assoc. circ “Rogelio Rivel”

Quantia: 24.000 Euros Termini: 4 anys

L’Associació és una escola de circ. L’any 2000 van instal·lar
una carpa permanent en uns terrenys cedits pel districte
de Nous Barris de Barcelona i, motivat per la intempèrie
(pluja, sol…), la lona de la carpa s’ha deteriorat.
L’augment de l’activitat i les previsions de futur han fet
que l’Associació es plantegi, no només reparar la lona,
sinó també l’augment de l’alçada de les torres i la
compra de diferents materials: vestuaris, cortines de separació, material fungible… per poder millorar
la qualitat de l'ensenyament. La inversió total prevista és de 43.640 euros. La sol·licitud del préstec
correspon al cost, inclòs el muntatge, de la lona.#

PR 77 L’APÒSTROF, sccl

Quantia: 7.500 Euros Termini: 30 mesos

Cooperativa constituïda el 1997 i dedicada a treballar el text i la imatge. Actualment està formada per 6
socis de treball, amb 2 persones contractades, una de les quals es troba en procés d’integració com a
sòcia. Pel tipus de treball que realitzen procuren renovar,
cada 3 anys aprox., la maquinària. El préstec sol·licitat
és per la compra d’ordinadors, un escàner i un sai.#

PR 78 Associació SURT

Quantia: 42.000 Euros Termini: 5 anys

SURT, Associació de Dones per a la Reinserció Social, neix el 1993
com una iniciativa d’un grup de dones, professionals de diversos camps,
lligades al moviment feminista de Barcelona. L’objectiu de SURT és
recolzar a les dones en el seu procés d’incorporació al món laboral i especialment els col·lectius més
dèbils i amb majors dificultats.SURT ha tingut un fort creixement dels seus ingressos en els últims anys
i durant el 2003 van traslladar les oficines i la seva activitat a un nou local de més de 500 m2. La sol·licitud
del préstec té dos objectius: amortitzar anticipadament un crèdit concedit per COOP57 l’any 2001 i
finançar la creació d’una aula informàtica i la realització d’obres de millora en el local (sortida de
fums de la cuina i instal·lació d’aire condicionat).#

PR 79 DOBLE VIA, sccl

Quantia: 18.000 Euros Termini: 3 anys

Cooperativa, creada el 1999, d’iniciativa social sense ànim de lucre i dedicada
a serveis sòcio-educatius: menjadors escolars, activitats extraescolars,
gestió de centres cívics…
El motiu de sol·licitar el préstec és per finançar a l’IES Arnau Cadell
una cuina pròpia, realitzant les obres d’adaptació i instal·lant la maquinària
necessària, per poder elaborar el dinar en el propi centre.#

butlletí informatiu
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PR 80 ALBERA, sccl
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Quantia: 60.000 Euros Termini: 7 mesos

Cooperativa de treball del sector de la fusta, creada l’any 1990, i
dedicada a l’equipament d’escoles bressol. El motiu de sol·licitar el
préstec és per finançar la compra de materials i matèries primeres
per poder fabricar l’equipament complert de 13 escoles bressol, per un import global superior
als 400.000 euros, guanyades en concurs públic a diferents Ajuntaments de Catalunya.
Aquesta mateixa operació ja es va fer els anys 2002 i 2003.#

accions
PR 86 URBAN SCHOOL, sccl

Quantia: 18.000 Euros Termini: 5 anys

notícies
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Des de la seva constitució, l’any 1994, la cooperativa va desenvolupar la seva tasca en un petit local de
lloguer, contracte que finalitzava enguany, al barri del Poble Nou de Barcelona. Com a conseqüència de
la forta demanda que estan rebent, una vegada superada la crisi de les acadèmies dedicades a l’ensenyament
d’idiomes, i el nou enfocament que es vol donar a la cooperativa (introducció d’elements tecnològics) la
cooperativa veu la necessitat d’ampliar i, per tant, de canviar de domicili social.
Finalment han llogat un local més ampli en el mateix barri.
El préstec que sol·liciten és per adequar el nou local (obres, pintura…)
comprar mobiliari i adquirir els equips informàtics per millorar les
condicions i possibilitats d’aprenentatge.#

PR 87 COL·LECTIU RONDA

Quantia: 35.000 Euros Termini: 5 anys

El Col·lectiu Ronda, cooperativa de treball creada fa més de 30 anys, Es planteja
la creació i consolidació de nous despatxos ubicats a l’àrea metropolitana de
Barcelona, així com la millora i modernització, de forma sistemàtica, de la seva
activitat per poder oferir un millor servei als seus abonats.
En aquest context, el préstec que sol·licita el Col·lectiu Ronda és per finançar
la compra d’una centraleta telefònica, d'última generació, amb 81 terminals
i que permeti centralitzar la comunicació amb els diferents despatxos.#

PR 89 ALTERNATIVA SOLID. PLENTY Quantia: 24.000 Euros Termini: 5 mesos
L’Associació està realitzant un curs de professionalització de mestres d’educació
intercultural bilingüe a l’Amazonia Peruana subvencionat pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament. El préstec sol·licitat es per no aturar l’activitat
començada, doncs la subvenció corresponent a l’any 2004 està previst cobrar-la a mitjans del 2005.#

PR 91 DOBLE VIA, sccl

Quantia: 6.000 Euros Termini: 1 any

Aquest préstec és per finançar la compra de 7 ordinadors per l'oficina central.
És el primer préstec que es fa en l'àmbit de la intercooperació. L’entitat proveïdora
ha estat Datum sccl sòcia de COOP57.#

butlletí informatiu
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Quantia: 12.000 Euros Termini: 3 mesos

Cooperativa de treball creada el 1976 ubicada a Vallbona de les Monges i dedicada
activitats agropecuàries. És una cooperativa d’integració laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual i formada actualment per 52 socis.
Fundació Un Sol Món de la Caixa de Catalunya va atorgar, en la seva convocatòria
del 2004, una subvenció de 40.000 euros a la Cooperativa per a equipaments
del seu centre especial de treball. La Fundació ha fet la transferència del 70% i,
prèvia justificació de les factures dels equipaments subvencionats, farà el pagament
del 30% restant. El préstec concedit és per poder fer el pont entre aquests dos pagaments.#

PR 93 AIRES

Quantia: 40.000 Euros Termini: 6 mesos

L’any 2002 l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials (AIRES) va signar un programa,
pel període 2002-2005, amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat amb l’objectiu d’implantar
sistemes de gestió mediambiental, d’acord amb la norma ISO 14001 i el reglament Europeu EMAS, a les
empreses d’inserció social. El cobrament d’aquest programa s’ha acordat en 4 anys,
i en dues parts cada partida anual. Tot i així, els pagaments arriben amb un retard
considerable. En concret per l’exercici 2004 té concedida una subvenció per un
import de 80.000 eruos per poder realitzar l’avaluació, la implantació i els certificats
corresponents a 6 empreses d’inserció social. La sol·licitud del préstec és per
fer front a la contractació de personal i a les despeses ordinàries que
l’endarreriment en el cobrament d’aquesta subvenció ha suposat.#
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Avançament de subvencions
de formació ocupacional del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya segon semestre 2004
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CARACTERÍSRIQUES
D’AQUEST PRODUCTE
Condició imprescindible: l’Entitat ha de
ser sòcia de COOP57.
COOP57 avança fins el 80% del 75%
inicial de la subvenció atorgada (Resolució
en ferm i permís per iniciar l’activitat de
formació. Número definitiu de curs).
Obertura d’un compte conjunt (EntitatCOOP57) on es domicilï la subvenció.
Es signa un contarcte entre les dues
entitats. La subvenció actua de garantia,
però s’afageixen garanties complementàries pel COOP57 (pagaré amb venciment a 9 mesos,…).
En el moment del cobrament de la
subevnció es pasen comptes i es deixa
a zero.
És un procés molt àgil i senzill.#

PR 81 SURT [associació de dones per…]
26.437,86 euros
Curs de cuina per a dones.
(Núm. 175.274)
Import total subvenció: 44.063,10 euros
Préstec concedit:
Objectiu:

PR 82 Casal dels Infants del Raval
42.000,00 euros
Xarxa d’accés al treball.
(Núm. 159.257)
Import total subvenció: 70.000,00 euros
Préstec concedit:
Objectiu:

PR 83 Casal dels Infants del Raval
19.503,60 euros
Capacitació mossos de
magatzem (Núm. 159.256)
Import total subvenció: 32.506,00 euros
Préstec concedit:
Objectiu:

PR 84 Desenvolupament Comunitari
15.866,00 euros
Formació de mediador/a
intercultural (Núm. 159.267)
Import total subvenció: 26.444,00 euros
Préstec concedit:
Objectiu:

PR 85 CERC@, sccl
38.000,00 euros
Acompanyament a la inserció
de Joves (Número 159.254)
Import total subvenció: 70.000,00 euros
Préstec concedit:
Objectiu:

PR 88 APROP [serveis comunitaris, sccl]
Préstec concedit:
Objectiu:
Import total subvenció:

butlletí informatiu
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13.500,00 euros
Nous Jacimets d’Ocupació.
73.637,44 euros
[exercicis 2004-2005]
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•II Jornadas Técnicas sobre Finanzas
•Alternativas y Solidarias (29-30 d’octubre del 2004)
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Organitzat per RUFFAS
(Redes de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios) i Enclau (empreses d’inserció social ubicades a
València) es va celebrar una jornada
tècnica els passats 29 i 30 d’octubre
a València. Hi van assistir unes 25
persones representatives de diferents
entitats de finances alternatives de l’Estat.
La jornada van consistir en una exposició de l’experiència de
COOP57 i del replantejament que l’Associación Financiación
Solidaria de Saragossa duu a terme, després de la realització
d’un estudi de camp, on es planteja començar a construir una
experiència similar a la nostra adaptada al seu territori.
Posteriorment es va fer un taller sobre moneda social i es va
presentar un model virtual de gestió elaborat per estudiants
de telecomunicacions de la Universitat Politècnica de València. En el marc de la jornada es va organitzar una xerrada
pública a càrrec de Giovanni Acquati, director de MAG2 de
Milà i membre de la Junta Directiva d’INAISE (agrupa diferents
instruments financers europeus i Triodos Bank, Banca Populare Italiana…) sobre els objectius i l’estratègia d’aquesta
organització internacional d’inversions en Economia Social,
així com les tendències que s’estan donant a Itàlia per relacionar
Consum Responsable i Finances Solidàries.#

•Tres experiencias de Economía
•Solidaria y Alternativa (20 de novembre del 2004)
Organitzat pel GAP de Madrid (Grupo de
Apoyo a Proyectos de Economia al servicio
de las personas) es va celebrar una trobadacol·loqui on es van explicar tres experiències
sobre finances alternatives existenets a l’Estat.
Una d’elles va ser la del COOP57. Els assistents,
uns 40 membres de diferents entitats de
l’Economia Social de Madrid, van mostrar el seu
interès i totes les intervencions i preguntes anaven
dirigides en un sol sentit: seria possible reproduir
aquest model a Madrid?#
butlletí informatiu

07 desembre 2004

• Encuentro Estatal
sobre Banca y
Finanzas Éticas
(26-27 de novembre del 2004)
La trobada convocada per FETS (Finançament Ètic i Solidari), FIARE (Funadación Inversión y Ahorro Responsable) i APBE (Associación Promotora
de Banca Ética) i organitzada per Cáritas Española es va celebrar a Madrid
els passats 26-27 de novembre.
Tenia per objectiu conèixer la realitat
i les perspectives de les diferents xarxes i plataformes existents, a nivell de
l’Estat, dedicades a les finances ètiques i veure les possibilitats de col·laboració per avançar en la construcció
d’un Banc Ètic.
Hi van assistir representants d’entitats
de Catalunya (entre ells membres del
Consell Rector de COOP57), del País
Basc, de Navarra, de l’Aragó, de les
Balears, d’Andalusia (Sevilla i Còrdova), de Valladolid i de Madrid. Els
assistents van valorar molt positivament l’experiència de COOP57 com la
més avançada i desenvolupada a
nivell estatal. També va ser molt important l’explicació del projecte FIAREBanca Populare Italiana per crear
una agència com un primer pas per
avançar cap la constitució d’un Banc
Ètic al país. Projecte obert al conjunt
d’instruments i xarxes dedicades
a les finances ètiques existents i
on Catalunya, a través de FETS
i COOP57, es converteix en una
peça imprescindible de cara al
seu desenvolupament.
En Toni Pons, coordinador de
les jornades, membre de la
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Els passats 10 i 11 de desembre un es va celebrar una trobada
a Saragossa d’una gran transcendència. El motiu era explicar en
profunditat el model COOP57 a representants de diferents entitats
de l’Economia Social de l’Aragó per estudiar i veure les possibilitats
de reproduir, conjuntament, el model COOP57. Hi van assistir
representants de 22 entitats, més de 35 persones, i una àmplia
delegació de COOP57 (membres del Consell Rector, de la Comissió
Social i de la Comissió Tècnica). Entre els assistents, com a
observadors, hi havia membres representatius d’entitats de Navarra,
de la Rioja i de Madrid molt interessats en el model COOP57 com
a instrument alternatiu de finançament de l’Economia Social.

Conclusions de la trobada:
La voluntat, per part de les entitats assistents, de constituir
el COOP57-Aragó partint del següent principi: “Els recursos
obtinguts a l’Aragó, aportacions de socis i socis col·laboradors,
s’han de destinar, fonamentalment, a finançar projectes de
l’Economia Social del propi territori sense oblidar la solidaritat
interterritorial”.
Construir en xarxa. Una sola personalitat jurídica, un sol
COOP57, però amb un ampli marge d’autonomia i de decisió
per a COOP57-Aragó. Els socis i socis col·laboradors serien
comuns però es mantindrien relacions de socis i comptes
separats. Es constituiria una comissió social i tècnica pròpia
(decisió i responsabilitat sobre la concessió de préstecs,
admissió de socis…) coordinada amb la de Catalunya, amb
uns paràmetres i esquemes comuns de valoració i funcionament.
Aprofitar al màxim les sinergies operatives existents. Tota
l'operativa, quadres d’amortitzacions de préstecs, domiciliacions,
contractes, es farien des de COOP57.
Crear una comissió d’enllaç entre COOP57-Aragó i COOP57
per aprofundir en el model i estudiar les dificultats d’ordre
jurídic, costos operatius, i definir com es podria concretar la
participació de COOP57-Aragó en els òrgans polítics de COOP57
(Consell Rector, Assemblea…).

Saragossa

El model d’extensió del COOP57, en xarxa, és exportable
a altres territoris de l’Estat sempre i quan existeixi un mínim
teixit de l’Economia Social organitzat.
Per acabar es va establir un calendari per desenvolupar el
projecte. El Consell Rector de COOP57 convocarà una assemblea extraordinària de socis i socis col·laboradors, prevista
per a principis del mes d’abril, per debatre i aprovar la
constitució, en xarxa, del COOP57-Aragó. Paral·lelament es
constituirà l’assemblea promotora del COOP57-Aragó.#

butlletí informatiu
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Fundació Deixalles de Palma de
Mallorca i del comitè ètic de Caixa
Colonya-Pollensa, va fer les conclusions de la trobada:
1- Es posa de manifest la construcció
d’una cultura comuna com a resultat
de molts esforços i reflexions.
2- Hi ha la possibilitat d’una convergència cultural, però tenim realitats
molt diferents a nivell de comunitats… L’arrelament al teixit social
és un aspecte estratègic però hi ha
comunitats molt poc desenvolupades
(cas de Madrid a diferència de Catalunya o el País Basc).
3- Convergència de les persones.
Necessitat de tenir professionals d’alt
nivell que ajudin i potenciïn el projecte
(experiència de FIARE).
4- En principi no s’ha de considerar
un error estratègic el contactar i
col·laborar amb entitats financeres
(determinades “Caixes”), doncs existeix un canvi de percepció i creuen
que existeix un nínxol de mercat.
5- És molt important implicar les
institucions. L’exemple de FIARE
d’haver aconseguit subvencions per
poder desenvolupar el projecte conjuntament amb Banca Populare és
un exemple a seguir.
En el cas de Catalunya voldria dir
implicar el govern del tripartit (programa de govern).
6- És important mantenir una mínima coordinació entre les diferents
realitats existents a nivell territorial.
Un primer punt de referència es el
projecte FIARE (voluntat expressa de
no quedar-se tancats al País Basc)
i un segon el propi COOP57.
Si tenim una cultura comuna és necessari posar en comú els debats i,
per tant, tornar a trobar-nos d’aquí
a un temps per veure com estem.#
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Porto Alegre, 31 de gener del 2005

Crida dels moviments socials a la mobilització…

contra la guerra, el neoliberalisme, l’explotació i l’exclusió

Per un altre món possible!
Som moviments socials reunits en el marc del V Fòrum Social Mundial. El gran èxit de participació,
plural i massiva, al FSM, ens dóna la possibilitat i la responsabilitat de fer més i millor les nostres
campanyes i mobilitzacions, per a estendre i enfortir les nostres lluites.
Fa quatre anys, el crit col·lectiu i global “ALTRE
MÓN ÉS POSSIBLE” va trencar la mentida que
ens fa creure que la dominació neoliberal és
inevitable, així com de la “normalitat” de la guerra,
de la desigualtat social, del racisme, de les castes,
del patriarcat, del imperialisme i de la destrucció
del medi ambient. En la mesura que els pobles
s’apropien d’aquesta veritat, la seva força no es
pot contenir i es va materialitzant en fets concrets
de resistència, reivindicació i proposta.
Per això la novetat de la nostra època és l’esclat
i l’extensió dels moviments socials en tots els
continents i la seva capacitat de construir en la
diversitat noves convergències i accions comunes
a nivell global.
En aquest marc, desenes de milions d’homes i
dones es van mobilitzar a tots els racons del món
per la pau, contra la guerra i la invasió encapçalada
per Bush contra l’Iraq. Les cimeres com el G8 i
l'OMC, el FMI i el Banc Mundial, on unes poques
persones pretenen decidir per tots i totes, van
quedar qüestionades i deslegitimades per l’acció
dels moviments socials. Les lluites populars en

butlletí informatiu

07 desembre 2004

defensa de la naturalesa, dels drets dels pobles
i dels béns comuns, contra la seva privatització,
com les de Bolívia, Uruguai i altres pobles, van
demostrar la possibilitat de posar en crisi la
dominació neoliberal. Se’ns van obrir nous espais
de lluita política i social.
El neoliberalisme és incapaç d’oferir un futur digne
i democràtic a la humanitat. No obstant això, avui
dia reprèn la iniciativa responent a la seva crisi de
legitimitat amb la força, la militarització, la repressió,
la criminalització de les lluites socials, l’autoritarisme
polític i la reacció ideològica. Milions d’homes i
dones estan sofrint cada dia. Volem aquí recordar
la guerra en el Congo, que ja va causar quatre
milions de víctimes. Per tot això, altre món no
solament és possible, sinó necessari i urgent.
Conscients que el nostre camí és encara llarg,
cridem a tots els moviments del món a lluitar per
la pau, els drets humans, socials i democràtics,
el dret dels pobles a decidir el seu destí i la
cancel·lació immediata del deute extern dels països
del Sud, a partir de l’agenda que compartim en el
marc del V Fòrum Social Mundial:
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Cridem a totes les organitzacions i moviments socials participants en el Fòrum
Social Mundial i a aquelles que no van
poder estar a Porto Alegre, per a treballar junts
en una campanya per la immediata i incondicional
cancel·lació del deute extern i il·legítim dels països
del Sud, començant amb els països víctimes del
tsunami i altres que han sofert terribles desastres
i crisis en els mesos recents.

deu

Donem suport als Moviments Socials del Sud que
es declarin CREDITORS dels deutes històrics,
socials i ecològics. Exigim el reconeixement internacional d’aquests deutes per a detenir el seu
increment, i la restauració dels nostres ecosistemes
i el rescabalament als pobles. Exigim cessar
l’execució de projectes i “acords d’integració” que
facilitin el saqueig de recursos naturals en els
països del Sud.
Donem suport l’exigència dels Moviments Socials
de camperols i pescadors de les àrees afectades
pel tsunami a fi que els recursos per a l’emergència
i la rehabilitació siguin administrats directament
per les comunitats locals i així evitar nous deutes,
colonització i militarització.
A dos anys de la invasió a l’Iraq, l’oposició
global a la guerra és més gran que mai.
Per al moviment contra la guerra és temps
d’augmentar les accions i no fer marxa endarrere.

iraq

Exigim la fi de l’ocupació de l’Iraq. Exigim que
EEUU deixi d’amenaçar a Iran, a Veneçuela i a
altres països. Ens comprometem a establir més
contactes amb les forces antiocupació a l’Iraq i
Orient Mitjà. Reforçarem les nostres campanyes
contra les transnacionals implicades en l’ocupació,
donem suport als militars que rebutgen la participació en la guerra i defensem els activistes perseguits per estar contra la guerra.
Cridem als moviments a mobilitzar-se el 19 de
març en un gran dia d’acció global per a exigir la
retirada de les tropes d’ocupació de l’Iraq. No més
guerres!

butlletí informatiu
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Donem suport a totes les campanyes per
al desarmament i la desmilitarització,
fins i tot a la campanya contra les bases
militars d'EEUU al món, les campanyes pel desarmament nuclear, pel control del comerç de les
armes i per tallar la despesa militar.

arm

Sota l’excusa del “Lliure Comerç”, el
capitalisme neoliberal avança en el
debilitament dels Estats, la desregularització de les economies i en “la legalització”
de privilegis per a les corporacions transnacionals
a través dels Tractats de Lliure Comerç (TLCs).
Fracassat l'ALCA per la pressió popular, ara
s’obliga a Centreamèrica i altres països a subscriure Tractats de Lliure Comerç bilaterals, que
els pobles rebutgem.

cap

A Europa la directiva Bolkestein de la UE vol
imposar la privatització completa dels serveis
públics. En aquest marc cridem a totes i tots a
mobilitzar-nos durant les Jornades d'Acció Global,
del 10 al 17 d’abril; a la Cimera dels Pobles de
les Amèriques, a Mar del Plata, Argentina, al
novembre de 2005; i davant de la VI Reunió
Ministerial de l'Organització Mundial del Comerç,
a Hong Kong, al desembre de 2005.
Donem suport a la Marxa Mundial de
Dones, que realitza una nova campanya
d’accions feministes globals, recorrent
el món partint de Sao Paulo el 8 de març i finalitzant el 17 d’octubre a Burkina Faso, per a
reafirmar el seu compromís en la lluita contra el
neoliberalisme, el patriarcat, la exclusió i la
dominació. Convoquem a tots els moviments a
construir en aquest període accions feministes
contra el lliure comerç, el tràfic sexual, la militarització i per la sobirania alimentària.

don

Donem suport als esforços de moviments
socials i organitzacions que promouen
la lluita per la dignitat, la justícia, la
igualtat i els drets humans, especialment els dels
dalits, afrodescendents, pobles indígenes, romes,
burakumins i altres oprimits i reprimits sectors
de la societat.

hum
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Cridem a la mobilització de masses contra
la cimera del G8 a Escòcia, del 2 al 8
de juliol. Anirem als carrers i participarem
en la contracimera en Edinburg i Gloneagles.
Exigim: que la pobresa passi a la història, que
aturin la guerra, cancel·lin el deute i imposin un
impost global a les transaccions financeres per a
finançar el desenvolupament.

G8

Lluitem pel dret universal a una alimentació sana i suficient. Lluitem pel dret dels
pobles, les nacions i els camperols a
produir els seus aliments. Ens manifestem contra
els subsidis a l’exportació que destrossen les
economies de les comunitats rurals. Evitem el
dúmping alimentari.

alim

Rebutgem els aliments transgènics perquè, a més
de posar en risc la nostra salut i el nostre medi
ambient, són l'instrument pel control dels mercats
per part de cinc empreses transnacionals. Rebutgem les patents sobre qualsevol forma de vida i
especialment sobre les llavors, ja que amb això
pretenen apropiar-se dels nostres recursos i el
coneixement associat a ells.
Exigim la Reforma Agrària com una estratègia que
permeti garantir l’accés de la pagesia a la terra,
i sigui la garantia d’una alimentació sana i suficient,
i no es concentri la terra en mans de les transnacionals i els latifundistes. Exigim que s’anul·lin
les accions contra camperols de tot el món,
l’alliberament immediat dels camperols i presos
polítics que existeixen en el món, i la suspensió
de la militarització de la zones rurals. Donem
suport a la producció sustentable, basada en la
preservació dels recursos naturals: sòl, aigua,
bosc, aire, biodiversitat, recursos aquàtics etc.
Donem suport el foment a la producció orgànica
i agroecológica.
Cridem a la mobilització el dia mundial dels
camperols, el dia 17 d’abril; i en l’aniversari de
la mort de Lee el 10 de setembre contra l'OMC.
Donem suport les campanyes i lluites
en defensa de l’aigua com a bé comú
públic, contra la seva privatització i per
al reconeixement de l’accés a l’aigua com un
dret humà, com la campanya “No a la Suez a
Amèrica Llatina”. Convidem a participar en el

aigu
butlletí informatiu

07 desembre 2004

Fòrum internacional del 18-20 de març a
Ginebra.
Compartim l’exigència de construir una
aliança entre moviments socials i xarxes
per “un Contracte mundial pel clima: un
món solar és possible”. L’energia és dret a la vida
i un bé comú. La lluita contra la pobresa i el canvi
climàtic exigeixen que l’energia sustentable estigui
entre les prioritats de les iniciatives i campanyes
del moviment social. Donem suport a la marxa
internacional sobre el clima al novembre.

clim

La “Responsabilitat Social de les
Transnacionals” no va assolir eliminar
els abusos i els crims de les transnacionals. Per això ha de ser seriosament desafiada.
Els moviments treballaran junts per a treure poder
a les transnacionals, parar els seus abusos i
crims. Les comunitats han de tenir llibertat per a
protegir-se a si mateixes, al medi ambient i a la
societat del domini de les transnacionals.

tran

Donem suport les campanyes contra les
transnacionals que violen els drets humans, socials i sindicals, com aquelles
contra Nestlé i Coca-cola a Colòmbia; i Pepsi i
Coca-cola a l’Índia.

tran

Donem suport a la lluita del poble palestí
pels seus drets fonamentals i nacionals,
fins i tot el dret al retorn, basats en el
dret internacional i les resolucions de l'ONU.
Demanem a la comunitat internacional i als governs
imposar sancions polítiques i econòmiques a
Israel, incloent l’embargament sobre les armes.
Cridem als moviments socials a mobilitzar-se
també per les desinversions i boicots. Aquests
esforços tenen l’objectiu de pressionar a Israel a
implementar les resolucions internacionals i respectar el paper de la Cort Internacional de Justícia
de parar la construcció i destruir el mur il·legal
del apartheid i acabar l’ocupació. Donem suport
als activistes israelians per la pau i els refusnik
en la seva lluita contra l’ocupació.

pale

Condemnem l'injust bloqueig a Cuba i
demanem un judici just per als cinc
cubans presos en Estats Units. Igualment,
exigim la retirada immediata de les tropes militars
estrangeres a Haití.

cub
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Reconeixem la diversitat d’opció sexual
com una expressió d’un món alternatiu i
condemnem la seva mercantilització. Els
moviments es comprometen a compartir la lluita
contra les exclusions per identitat, gènere i
homofòbia. Ajuntarem les nostres veus en contra
de totes la formes de mercantilització del cos, de
la dones i de les persones GLBT.

hom

Donem suport al procés de construcció
d’una xarxa global de moviments socials
compromesos amb la defensa dels immigrants, refugiats i desplaçats. El neoliberalisme
i les polítiques de la “guerra contra el terror”
augmenten la criminalització dels immigrants, la
militarització de les fronteres, la clandestinitat i
la disponibilitat de mà d'obral barata. Donem
suport a la campanya per la ratificació de la
Convenció de les Nacions Unides pels drets dels
immigrants, que cap govern del Nord vol acceptar.
Donem suport a la campanya per establir un
organisme independent que sancioni als governs
que no respectin la Convenció de Ginebra pels
refugiats i els drets dels i les immigrants.

xarx

Donem suport a les campanyes i lluites
pels drets dels nens i les nenes, contra
l’explotació laboral i sexual, contra el tràfic
d'infants i el turisme sexual.

sexu

Donem suport a la crida dels exclosos,
dels sense veu, per a desenvolupar una
campanya de solidaritat activa i impulsar
una marxa mundial en la qual els i les oprimits/des
i exclosos/es del planeta aixequin la seva veu per
a conquistar el dret a una vida digna.

excl

Des del 14 fins al 16 de setembre, a
l’assemblea general de l'ONU, els caps
de govern de tot el món prendran decisions
sobre la reforma de les Nacions Unides i revisaran
els seus compromisos per a eradicar la pobresa.
Són ells els principals responsables de l'actual
situació crítica de la humanitat. Donem suport a
la crida de xarxes internacionals que conviden a
mobilitzar-se globalment el 10 de setembre per
un nou ordre mundial democràtic i contra la
pobresa i la guerra.

onu

butlletí informatiu
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Donem suport a la crida per una mobilització el dia 17 de novembre, el dia
internacional dels estudiants, en defensa de l’educació pública, contra la privatització
i la transnacionalització de l’educació.

estu

En solidaritat amb Veneçuela, la joventut
del món està cridada a participar al 14è
festival mundial de la joventut i dels
estudiants a Veneçuela, entre els dies 7 i 15
d’agost.

jove

La comunicació és un dret humà fonamental. Donem suport a la crida de
mobilitzacions en el marc de la Cimera
Mundial de la Societat de la Comunicació, a Tunis,
el 16-18 de novembre. Donem suport a la crida
per una forta convenció internacional sobre la
diversitat cultural i ens oposem a la mercantilització
de la informació i de la comunicació per l'OMC.

com

Donem suport a l’economia social com
expressió concreta d’una alternativa de
desenvolupament just, solidari, democràtic i equitatiu.

eco

En defensa de la salut pública i contra
la seva privatització, cridem a tots els
pobles del món a una lluita permanent.
Cridem a la mobilització, en el marc de l'Assemblea
General en Defensa de la Salut dels Pobles, a
Cuenca, Perú, l’any 2005, i al Fòrum Mundial de
la Salut, en el marc del Fòrum Social Mundial, a
Àfrica, l’any 2007.

salu

Aquesta és una petita mostra dels moviments
socials en lluita.#

GLOBALITZEM LA LLUITA,
GLOBALITZEM L’ESPERANÇA!
Porto Alegre, 31 de gener del 2005
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Dades interessants
Evolució de les aportacions de socis i sòcies
En euros
Aport. obligatòries
Aport. voluntàries
Aport. socis col·laboradors
TOTAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
197.625 202.132 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722
25.866 37.560 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579
11.333 17.750 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258
236.822 259.441 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563
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Aportacions de socis/es col·laboradors

Evolució dels préstecs concedits
En euros
Préstecs a llarg termini
Préstecs a curt termini
Endòs de Convenis
Subvencions del Dept. de Treball
TOTAL

1998
1999
72.163 156.606
0
0
0
0
0
0
72.163 156.606

2000
2001
2002
2003
2004
68.541 309.407 231.090 424.096 520.300
0
0
0 80.500 149.600
0
0
0
0 159.193
0
0
0 43.500 155.307
68.541 309.407 231.090 548.096 984.400
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