
editorial
Sembla que la Covid-19 a poc a poc deixa d’ocupar-ho tot. Alcem el 
cap i mirem endavant. En aquest escenari post-pandèmic de crisi, un 
element de l’agenda macroeconòmica s’està venent com la solució a 
tots els mals: els fons “Next Generation”.

Un acord del Consell Europeu per mobilitzar 750.000 milions d’euros, 
finançats mitjançant l’emissió de deute comunitari i orientats a 
l’anomenada “transició ecològica” i “digitalització”. A l’Estat espanyol li 
pertoca una xifra sense precedents: 140.000 milions d’euros, dels quals 
72.000 milions en subvencions a fons perdut i la resta en crèdits.

“Finançats mitjançant l’emissió de deute” significa que els diners 
els aporten uns mercats desitjosos de valors refugi. I qui s’endeuta 
són els països europeus que, fàcilment, podrien acordar que aquest 
sobreendeutament anés acompanyat d’una nova onada d’austeritat 
en un futur no molt llunyà. Com ara ajustos en la despesa pública o 
reformes en el mercat laboral i en les pensions. 

De moment, sembla que aquests recursos s’orienten 
majoritàriament cap a les grans corporacions deixant el petit 
teixit productiu al marge. Que la “gran transició econòmica” es faci 
transferint diner públic al sector privat per acabar beneficiant gegants 
empresarials que vulneren drets laborals, socials i mediambientals, 
no suposa cap transició sinó perpetuar un sistema desigual que 
segueix cavant el mateix pou. 

Es torna a dibuixar el cicle complet de traspàs de diners públics cap 
al sector privat. D’una banda, els mercats han col·locat 750.000 milions 
d’euros en valors segurs i de l’altra, les grans corporacions veuran 
fortament subvencionades les seves inversions. Uns financen, uns 
reben i, mentrestant, el deute se’l queda el sector públic.

De nou les paraules perden el seu significat. Es parla de “transició 
ecològica” i “digitalització”, però en realitat es perpetua el dogma 
del creixement econòmic infinit, sota el paraigua del “capitalisme 
verd”. Igualment insostenible si implica augmentar el consum 
energètic i material en un planeta finit.

Alhora, la digitalització no significarà reduir l’ús de matèries primes.  
Ans el contrari: fabricar tota l’electrònica implica una indústria 
extractiva de cobalt, níquel, liti... La seva extracció va de la mà de 
pràctiques violentes i colonials, causant precarietat laboral, 
desplaçaments forçats i violència en els països del Sud Global.  
No hi ha un qüestionament de base sobre la societat del consum i de 
l’ús de matèries primes.

La pandèmia ha evidenciat allò realment essencial per la sostenibilitat 
de la vida. Des de l’economia solidària fa temps que imaginem quin 
model volem construir. Per fer conviure una economia democràtica 
i solidària amb un sector públic fort. Per generar una transició 
energètica de la mà d’una conscienciació del consum. Per garantir 
una digitalització que promogui la inclusió i la conciliació, des d’una 
comercialització justa i d’accés per tothom.

Si volem fer sostenible la vida i construir un sistema econòmic 
socialment just, equitatiu i que incorpori la mirada feminista i 
antiracista, cal canviar les bases de la generació de riquesa i del 
seu repartiment. El cooperativisme pot oferir resposta en la creació 
d’iniciatives que lluiten contra l’explotació i la precarietat laboral, així 
com en l’àmbit del consum col·lectiu i els serveis. També, projectes de 
serveis comunitaris per la inclusió sociolaboral de col·lectius exposats 
a situacions de vulnerabilitat. Enfortir iniciatives que democratitzin el 
model energètic des de fórmules col·lectives i eficients. Estendre un 
model d’accés a l’habitatge basat en el valor d’ús i no en l’especulació 
del mercat. Sumar iniciatives agroecològiques transformadores que 
retornen la vitalitat al món rural. Entre moltes d’altres propostes.

I, per descomptat, unes finances ètiques que ofereixin respostes 
adequades a les necessitats canviants d’una economia social, 
solidària i transformadora.

De la pandèmia hem après que, quan a la Terra se la deixa respirar, té 
una capacitat extraordinària i generosa de regeneració. Aprenguem a 
pertànyer al planeta i deixar de pensar que el planeta ens pertany.
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Seguint els principis de l’economia social 
i solidària (ESS), Coop57 ha fet una aposta 
especial per donar suport al sector primari, 
aportar solucions pràctiques i promoure 
els àmbits de l’alimentació, l’agricultura, 
la ramaderia i la comercialització justa. 
Coop57 dóna molt valor a un sector que 
és imprescindible per la sostenibilitat de 
la vida i per tenir un territori viu, vertebrat 
i protegit. 

Que potencií relacions justes entre 
productores i consumidores i que ho 
faci de manera sostenible, respectuosa, 
arrelada al territori i amb una mirada llarga, 
que construeixi alternatives a un sistema 
depredador que tot ho mercantilitza. 
Per això, tal com defensa l’ESS, des 
de Coop57 es treballa per construir 
en el sector primari una economia de 
base democràtica i local, que posi les 
persones al centre, i on els béns i serveis 
produïts s’orientin a la satisfacció de les 
necessitats essencials.

El moviment 
agroecològic i l’ESS
Darrerament, el moviment agroecològic 
ha ocupat l’agenda social i de l’ESS. La 
pandèmia de la Covid-19 ha posat de 
manifest quelcom paradoxalment oblidat: 
l’alimentació és bàsica i fonamental per 
la vida, malgrat que el sistema capitalista 
s’entesti a mercantilitzar-la i n’impossibiliti 
l’accés per a aquelles persones o territoris 
més vulnerabilitzats.

Arran de la crisi sanitària i social, s’han 
engegat diversos projectes de solidaritat 
per millorar-ne l’accés. Per naturalesa i defi-
nició, l’ESS i les seves pràctiques combaten 
i creen alternatives al capitalisme. No és 
estrany, doncs, que agroecologisme i ESS 
treballin braç a braç.

Això passa en un moment en què es podria 
pensar que l’anomenada “bombolla de 
l’ESS” segueix inflada. Cal estar atentes 
perquè no absorbeixi el moviment i la lluita 
agroecològiques: cal preservar-ne l’autono-
mia i camps d’acció.

En sentit ampli, ambdós moviments poden 
ser víctimes d’ells mateixos per un anhel de 
posicionament social: avui, ser agroeco-
lògic i de l’ESS aporta valor, estatus social, 
possibilitat de mobilitzar recursos i també 
valor mercantil.

Entre totes les opcions, pot trobar-se una 
basada principalment en la motivació indi-
vidual o gremial, però no sempre necessà-
riament territorial. N’és un exemple la visió 
hedonista de l’alimentació agroecològica, 
que es pot basar en el culte al cos propi i a 
la salut pròpia, més enllà del compromís i 
la solidaritat reals. 

Apareix, així, el risc de caure en la vella 
trampa capitalista: generar demanda i 
nous valors susceptibles a ser mercanti-
litzats. En són exemple diversos processos 
de gentrificació de projectes que ofereixen 
aliments saludables, «eco» i de «quilòmetre 
zero».

El consum conscient i crític d’alimentació 
és, també, un acte polític. Però situar la 

transformació agroecològica només en 
l’espai del consum conscient pot anar en 
contra de la seva protecció com a dret i 
requisit biològic fonamental. La capitalitza-
ció de la pagesia, juntament amb l’aparició 
i intensificació de l’ús de combustibles fòs-
sils, són els causants de l’escissió històrica 
entre dues realitats: la «rural» i la «urbana». 
Sembla ingenu doncs, i inclús temerari, 
pensar que el mercat ens donarà la solu-
ció al problema que aquest mateix crea. 
El «capital» protagonista de l’economia 
solidària han de ser les nostres mans.

L’agroecologia i l’ESS només contri-
buiran a la sostenibilitat –territorial, 
regional i mundial– si són anticapitalis-
tes, capaces de reconstruir un contrac-
te social entre territoris basat en el 
compromís, la solidaritat, la planificació 
i acció conjunta. Perquè la unió d’agroe-
cologia i economia solidària sigui un espai 
real de transformació i apropiació social, 
cal protegir de forma radical la direcció de 
baix cap dalt, i de la perifèria –ruralia– al 
centre –urbà–.

Món Rural

Coop57 i el món rural:
una relació fèrtil

Coop57 vol complir la seva tasca conjugant aspectes econòmics i socials que es tradueixin en 
resultats pràctics i reals. En el sector primari, ho fa valorant la necessitat de desenvolupar un àmbit 
econòmic clau per una societat equilibrada i justa. On la sobirania alimentària agafi la centralitat i el 
protagonisme que es mereix. 

 Escola de Pastors de Catalunya



La concreció en la 
pràctica quotidiana 
de Coop57 
Conjuntament amb el moviment agroeco-
lògic dins de Coop57, s’han anat dibuixant 
les solucions més adequades a necessitats 
concretes. I això ha portat a treballar en 
diferents sentits. A mesura que s’adquirien 
coneixements, es van detectar unes carac-
terístiques diferencials i compartides en les 
entitats del sector primari, a les quals s’han 
anat adaptant els criteris socials i econò-
mics d’avaluació que aplica Coop57. Si des 
de la cooperativa es vol donar suport al 
moviment agroecològic, calia escoltar 
les seves necessitats per adaptar-ne les 
respostes.

Així, des del punt de vista social, s’han fet 
dues accions rellevants per donar-hi res-
posta. En primer lloc, i arran d’una sèrie de 
sol·licituds des de projectes agroramaders, es 
va acceptar que Coop57 financés projectes 
en règim d’autònoms -fins llavors rebutjats. 

Les característiques a complir inclouen 
que es desenvolupi l’activitat en el marc de 
l’economia social i solidària; que no puguin 
dur a terme la seva activitat sota altres 
formes jurídiques emparades per l’ESS; que 
acreditin la dimensió col·lectiva i l’enxar-
xament territorial del projecte; així com 
aportar avals socials d’altres entitats que 
siguin sòcies de Coop57.

En segon lloc, la Comissió Social de 
Coop57 ha desenvolupat preguntes 
específiques en el qüestionari social per 
avaluar amb major precisió i profunditat 
l’entrada de noves sòcies de serveis, enfocat 
a projectes del món rural i d’activitats 
agràries i ramaderes. Des del punt de vista 
financer, també s’han adaptat criteris 
per facilitar la viabilitat dels projectes 
i la seva capacitat d’inversió per crear 
i consolidar iniciatives del sector 
agroecològic. 

El primer concepte de base assumit per 
Coop57 és que alguns d’aquests projectes 
comporten l’assumpció d’un major risc 
per la seva naturalesa i perquè la capacitat 
d’aportar garanties mancomunades és 
menor. Un major risc s’ha d’intentar 
compensar amb altres mesures, que 
s’han afegit a la pràctica financera de la 
cooperativa. 

A partir de l’experiència i al diàleg 
constant, s’ha après que els préstecs 

també han de respectar els ritmes de la 
terra i que el seu rendiment té un ritme 
diferent del d’altres inversions. Així, s’han 
establert carències llargues o excepcionals, 
i s’han acordat períodes de retorn dels 
préstecs més llargs de l’habitual. També 
es tenen en compte les variacions que 
poden provocar l’afectació del clima i les 
condicions excepcionals de l’entorn en els 
préstecs. Tot plegat orientat a augmentar 
les probabilitats d’èxit i consolidació dels 
projectes finançats.
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L’Arada

6.016.829 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS

 

107
PRÉSTECS 

Préstecs concedits en el sector 
d’alimentació, agricultura, ramaderia 
i comerç just per tipologia de préstecs

Període 2016-2020. Font: Coop57

Sòcies de serveis de 
Coop57 del sector 

d’alimentació, agricultura, 
ramaderia i comerç just, 

per formes jurídiques

Associació  19%
Autònom/a  14%

Altres  6%
Cooperativa  61%
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Món Rural

La Fundació Coop57
aporta al Món Pagès
La Fundació Coop57, conjuntament amb L’Arada i 
l’Escola de Pastors de Catalunya, han liderat el pro-
jecte “Món Pagès - Terra Cooperativa” amb la intenció 
d’aportar eines i reflexions que permetin propulsar 
l’entramat social de l’ESS i l’agroecologia. Ha estat 
un exercici d’intercooperació, on s’ha configurat un 
equip de treball amb les experteses territorials de 
Tres Cadires, l’Aresta, Raiels i Idària.

S’han analitzat cinc “ecosistemes agroecològics 
locals”, dels quals s’han identificat una sèrie de reptes 
principals i un recull de propostes que aporten eines 
d’anàlisi i reflexió: 

 ● Fomentar un millor coneixement entre les 
pràctiques agroecològiques i de l’ESS, i millorar la 
comprensió territorial, rural i agrària. 

 ● Corregir un desequilibri en l’accés a la 
informació i als recursos dels diferents actors de 
l’agroecologisme

 ● Fomentar el cooperativisme de treball i emprendre 
fórmules que permetin la democratització de les 
relacions de treball.

 ● Garantir l’accés a xarxes de suport i d’intercoo-
peració agroecològiques i de l’ESS per a l’impuls 
d’ecosistemes agroecològics territorials.

 ● Millorar l’accessibilitat i capacitat de gestió 
a subvencions i, alhora, incidir perquè les 
convocatòries públiques s’adaptin a les necessitats 
de les iniciatives.

 ● Enfortir les estructures de gestió administrativa i 
financera a l’interior dels projectes agroecològics.

 ● Millorar l’accés a les finances ètiques, a partir d’una 
millora del coneixement mutu i l’adaptació a les 
necessitats financeres concretes.

 ● Donar visibilitat social i política de l’ecosistema 
agroecològic.

 
Cal que l’agroecologisme i l’ESS adoptin una 
mirada conjunta, flexible i generosa per tal 
d’incloure totes les realitats del món rural que 
avui no se senten interpel·lades per aquests 
moviments, però que es poden alinear amb 
els seus principis i reivindicar la riquesa dels 
entramats socials vinculats a la pagesia i l’ESS. 
Malgrat que quedi camí a recórrer, el capital social 
existeix, és divers, i socialment cada vegada és més 
reconegut. 

Idària

Tres Cadires

La relació amb projectes del sector 
primari ve de lluny i ja des del 
principi, a Coop57 s’hi van vincular 
projectes agroecològics i de foment 
del comerç just com la Xarxa de 
Consum Solidari, Alternativa3 o 
Espanica.

També des de l’inici, Coop57 ha do-
nat suport a la lluita dels jornalers, 
especialment a Andalusia, per tre-
ballar la terra en condicions dignes. 
En són exemples emblemàtics el 
Sindicat d’Obrers del Camp, Mari-
naleda i, més recentment, la Zarza. 
Mostren com iniciatives de base i 
arrelades al territori, transformen 
l’entorn i les condicions de vida de 
moltes persones. Coop57 segueix 
millorant els serveis financers, ètics 

i solidaris orientats al món rural. 
I això permet contemplar noves 
realitats. Més enllà de tots els reptes 
de futur detectats al projecte portat 
a terme per la Fundació Coop57, 
recentment s’ha conclòs un debat 
a Catalunya sobre com valorar so-
cialment les cooperatives agràries. 
Sobretot per trobar confluències 
entre aquesta realitat rural històrica 
i els principis de l’ESS i les finances 
ètiques. 

D’altra banda, s’ha començat a obrir 
la mirada cap a les Comunidades 
de Montes Veciñais a Galiza, una 
eina comunitària i veïnal de gestió 
de l’entorn, amb una potencialitat 
enorme per construir un món rural 
agroecològic.

Mirar al retrovisor per seguir avançant
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La participació política de les
zapatistas és inseparable de la terra

L’octubre de 2020, les companyes zapatistes van anunciar que 
emprenien una gira planetària, sent la primera parada Europa. 
L’avançada, l’Esquadró Zapatista 421, va desembarcar a Galícia el 
juny de 2021. Després d’infinitat de tràmits i obstacles, la compa-
nyia zapatista aerotransportada “La Extemporánea” sortirà de 
la Ciutat de Mèxic amb rumb a Europa el setembre del 2021 per 
a iniciar el Viatge per la vida. La gira propiciarà espais de diàleg i 
aprenentatge mutu, especialment entre qui, en la quotidianitat de 
les seves lluites, posa la vida en el centre.

Des de la Comissió Feminista creiem necessari nodrir-nos d’al-
tres pràctiques feministes que ens ampliïn la mirada i a partir 
d’aquí, continuar aprofundint en les lluites pròpies. Per això 
hem conversat amb Mariana Mora sobre les pràctiques d’autono-
mia de les dones Zapatistes.

Professora i investigadora del Centre de Recerques i Estudis Supe-
riors en Antropologia Social (CIESAS) a la Ciutat de Mèxic, Mora és 
miembra de la Xarxa de feminismes decolonials i autora del llibre 
“Política Kuxlejal”. Ha acompanyat durant molts anys els processos 
en les comunitats Zapatistes.

Autonomia i organització comunitària
de les zapatistes
“M’agradaria començar pels elements quotidians que li ator-
guen sentit a l’Autonomia”. Des de fa dècades, les companyes 
zapatistes s’organitzen de manera voluntària i col·lectiva en col·lec-
tius de producció (hort, bestiar, artesania...). Dues o tres vegades a 
la setmana acudeixen a l’espai, desenvolupen les seves activitats, 
parlen entre elles i es formen políticament. De les seves vendes 
generen petits fons col·lectius tant per a respondre a les necessitats 
d’elles i de les seves famílies (p. ex. despeses mèdiques), com per a 
aportar a la mobilització política, festes o acte commemoratius en 
les seves comunitats. La participació política de les dones tzeltal, 
tzotzil, tojolabal i chol és inseparable d’aquests col·lectius de 
producció: dels actes de collir, sembrar, cuidar animals, etc. i dels 
seus fons revolventes.

A partir de les experiències i capacitats que desenvolupen, dones 
zapatistes en aquests col·lectius solen començar a assumir càrrecs 
o responsabilitats polítiques voluntàries en les seves comunitats, 
municipis autònoms o en el caracol. Per exemple, formant part 
de la Junta de Buen Gobierno. Amb el temps moltes han anat 
assumint temes que solen caure més en les esferes “masculines”: 
reivindicant la propietat de la terra, que al seu torn transforma 
el sentit de l’autonomia.

L’Autonomia és el que permet assegurar les condicions per a 
la reproducció de la vida social vinculada a un territori. El que 
fan les dones en els col·lectius –produint i generant ingressos– 
es converteix en una base col·lectiva, més enllà de l’estructura 
familiar, inserida en el teixit comunitari que va assegurant aquestes 
condicions de reproducció social i de subsistència digna. Forma 
part del que sosté la vida-existència col·lectiva.

Des de 1994, l’autonomia permet una recuperació i 
reconstitució del territori maia, tzeltal, tojolabal, tzotzil i chol. 
En els primers anys van haver de recuperar la fertilitat de la 
terra (des de l’agroecologia, tal com està estipulat en tot el 
territori), recuperar la memòria ancestral i intercanviar sabers 
amb altres organitzacions indígenes i pageses. 

El treball de les dones sobre les terres recuperades contribueix 
a assegurar aquestes condicions de reproducció social del 
col·lectiu. Més enllà de la seva participació en diferents comissions 
de repartiment agrari, educació, salut, justícia, etc. el seu treball 
forma part de la columna vertebral de l’autonomia. Una aportació 
de la praxi política a l’autonomia, assegurant la reproducció del 
comunal.

Durant la pandèmia, les tasques de les dones, metgesses tradi-
cionals, llevadores i remeieres ha estat fonamental. Els seus rols 
han adquirit un paper encara més rellevant. Potser les respostes 
comunitàries enfront de la pandèmia permeten continuar 
resignificant aquest tipus d’activitats que donen sustentació a 
la comunitat.

Des de fa gairebé tres dècades les comunitats Zapatistes han construït camins d’autonomia i han 
deixat petjades en la manera d’organitzar-nos. Recordant-nos que hi ha un món en el qual caben 
molts mons i que continua sent possible, malgrat totes les dificultats, si lluitem juntes.

Comissió Feminista Som Totes
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Les assemblees han aprovat
la resposta de Coop57 a la Covid-19

Durant les assemblees, s’han presentat els 
comptes de l’exercici 2020 i la proposta de 
distribució dels resultats, amb una expli-
cació detallada de com va adaptar-se la 
cooperativa a la pandèmia i al seu impacte 
socioeconòmic.

La conclusió més important que es poden 
extreure dels comptes anuals de l’exercici 
és que, tot i l’excepcionalitat del 2020, 
tant els ingressos com les despeses s’han 
mantingut en unes magnituds semblants 
a les pressupostades i s’han pogut assolir 
els excedents previstos. Pel que fa al balanç 
s’ha pogut donar continuïtat als darrers 
anys: es manté equilibrat i solvent per 
seguir afrontant els reptes de futur.

Això significa que Coop57 ha continuat la 
seva activitat financera, adaptant-la per 
donar resposta a les persones i les entitats 
sòcies, malgrat el context canviant i incert. 

Tots els punts de votació s’han ratificat i 
la base social de la cooperativa ha apro-
vat la feina feta durant l’any 2020, els 
seus resultats, la distribució d’excedents 
i l’estat financer de Coop57.

A les assemblees, a més, s’ha presentat la 
tasca en marxa de la Comissió Feminista 

i de la Fundació Coop57. La Comissió 
Feminista treballa en xarxa des de les dife-
rents seccions, en l’àmbit de la formació 
en perspectiva de gènere i de l’atenció als 
espais de treball productiu-reproductiu.

Respecte a la fundació, s’iniciava una nova 
etapa just estrenant el 2020. S’ha treballat 
per enfortir la captació de recursos, el 
model de governança interna i la inte-
gració en l’estructura de la cooperativa, 
i en particular s’ha donat prioritat a les 
línies de lluita contra l’exclusió social i la 
precarietat laboral.

Les assemblees han estat diverses pel 
que fa a format. Algunes Seccions Territo-
rials, com ara Asturies o Aragón, han optat 
per fer-les presencials i a l’aire lliure. Per 
exemple, a l’espai del Bosque-Fungi asturià. 
D’altres s’han fet cent per cent digitals, a 
través de la plataforma ‘Participa Coop57’ 
i amb l’eina Big Blue Button (ambdues de 
software lliure). En canvi, algunes s’han 
celebrat en format mixt: amb un espai de 
trobada presencial que complís les mesu-
res de precaució sanitàries i una retrans-
missió en directe que oferia la possibilitat 
de participació en línia.

En el primer semestre del 2021, les assemblees de Coop57 s’han celebrat en formats diversos: 
presencials, en línia o semipresencial. Amb l’Assemblea General Ordinària del passat 7 de juliol, s’ha 
completat el període de trobades a principis de l’estiu. Un total de vuit assemblees, set a les Seccions 
Territorials i l’última amb representants de cada territori.

Assemblea General Ordinària
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Sòcies ordenades per seccions 
territorials i grups promotors

43
 6

2
2

22
4
7
0
0
0

1.036
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

88
64
21

658
41
55
93
5
11

NOVES ALTES
1r semestre 2021

TOTAL

Sòcies 
de serveis 

218
14
6
1

135
21
15
13
2
11

4.686
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

324
463
71

3.027
179
179
461
34
109

NOVES ALTES
1r semestre 2021

TOTAL

Sòcies 
col.laboradores 

Dades a 30 de juny de 2021

+22+135

+6 +14

+2 +6

 0 +11

+4 +21+7 +15 +2 +1

 0 +13

 0 +2



butlletí informatiu 40 8
1r semestre 2021

se
cc

io
ns

El primer semestre de 2021 encara ha estat molt marcat pels 
efectes de la pandèmia i la crisi social i econòmica que ha 
provocat. Tot i així, Coop57 ha seguit treballant per poder donar 
resposta des de tots els territoris a les sòcies de la cooperativa. 
S’han concedit un total de 186 préstecs per un valor de quasi 10 
milions d’euros. Igualment, més de 200 persones i més de 40 
entitats s’han sumat com a sòcies de la cooperativa.

 Andalucía

 Aragón

 Asturies

En aquest primer semestre s’han incor-
porat sis sòcies de serveis i catorze sòcies 
col·laboradores. El finançament ascendeix a 
430.000 euros, en nou préstecs. Així mateix, 
s’han concedit o ampliat períodes de 
mancances per a les entitats que han sofert 
l’impacte de la crisi sanitària i econòmica 
arran de la pandèmia de la Covid-19.
Entre les noves sòcies de serveis destaca la 
incorporació de quatre cooperatives agríco-
les del poble sevillà de Marinaleda i, al seu 
torn, pertanyents a la cooperativa Marina-

leda, que ja és sòcia des de l’any 2015. Així, 
dos terços de les cooperatives del municipi 
són part de Coop57.

Durant el primer semestre s’ha obert un 
nou punt d’atenció i informació de Coop57 
Andalucía a Córdoba, en el Mercao Social 
La Tejedora, situat en el centre de la ciutat. 
Amb la seva posada en marxa, des de la 
Tejedora s’assumeixen tasques pròpies de 
l’activitat de Coop57, especialment la dina-
mització i l’augment de la base social.

Durant la primera meitat de l’any s’han 
incorporat dues sòcies de serveis, sis noves 
sòcies col·laboradores i s’han concedit nou 
préstecs, per un valor total de 601.000 euros.

Coop57 Aragón ha començat el 2021 donant 
suport a col·lectius i entitats en les mobilitza-
cions de denúncia de les retallades econòmi-
ques a la ESS de l’Ajuntament de Zaragoza. 
També s’ha participat en la Trobada de la 
Ecored i en la campanya de Mercado Social 
Aragón “El consumo no es ocio”. 

A l’àmbit intern, s’ha fet una formació amb les 
Comissions Social i Tècnica sobre el nou prés-
tec de capitalització. A més, s’ha organitzat 
una xerrada virtual per a conèixer més a fons 
com treballa Coop57 els préstecs a projectes 
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Per l’Assemblea General Ordinària, s’ha 
fet un col·loqui amb entitats de diferents 
sectors d’activitat econòmica, per compartir 
l’experiència humana, social i econòmica de 
la pandèmia.

Durant el primer semestre de l’any s’han 
incorporat quatre sòcies col·laboradores 
i dues sòcies de serveis. Una d’elles és la 
primera cooperativa d’energia renovable 
de Cantàbria que s’ha unit al projecte de 
Coop57 a Asturies demostrant un cop més 
que els moviments socials s’articulen des 
de la base per eixamplar la incidència per 
a la transformació social. 

En l’activitat creditícia, s’ha concedit un 
préstec per valor de 8.000 euros.

Coop57 Asturies ha organitzat espais 
per a compartir eines contra l’exclusió 
social des de l’Economia Solidària i 
Transformadora. A més, seguint una línia 
de treball històrica, la secció territorial 
s’ha implicat en l’antimilitarisme. 
Finalment, s’ha col·laborat amb les xarxes 
socials de l’economia solidària asturiana 
per a donar a conèixer el projecte de 
finances ètiques de Coop57.

Seccions territorials
Primer semestre 2021 

 324 SÒCIES COL·LABORADORES

 463 SÒCIES COL·LABORADORES

 71 SÒCIES COL·LABORADORES

 88 SÒCIES DE SERVEIS

 64 SÒCIES DE SERVEIS

 21 SÒCIES DE SERVEIS



butlletí informatiu 40 9
1r semestre 2021

se
cc

io
ns

 Catalunya

 Galiza

 Madrid

  Euskal Herria

En la primera meitat de l’any, s’han incorpo-
rat vint-i-dues sòcies de serveis i cent-qua-
ranta-vuit sòcies col·laboradores a la secció 
catalana. Respecte als finançaments 
aprovats, s’han concedit 149 préstecs, per 
una xifra total de 7.943.746,25 euros. 

Aquest semestre s’ha participat en diferents 
activitats sobre cooperatives d’habitat-
ge en cessió d’ús: la jornada “#COOFIN 
Finançament de l’habitatge cooperatiu”, 
organitzada per REAS Red i Sostre Cívic; la 

taula rodona “Alternatives pel finançament 
de l’habitatge social” dins de les ‘Conver-
ses Cooperatives’ de la COV El Prat; i la 
xerrada virtual “Garantir el dret a l’habitatge 
recuperant el seu valor d’ús i la comunitat”, 
convidades per Coop57 Aragón.

També s’ha co-organitzat la sessió “Món 
pagès, Terra cooperativa”, al costat de la 
Fundació Coop57 i un ventall de sòcies de 
serveis del món rural català.

El primer semestre del 2021 s’han incor-
porat sis sòcies de serveis i setze sòcies 
col·laboradores. El creixement de la base 
social durant el semestre ha estat dels més 
alts que ha tingut el territori en els darrers 
anys, tant pel que fa entitats com pel 
que fa a persones sòcies col·laboradores. 
Cada cop , el projecte de Coop57 a Galiza 
es va estenent de manera més intensa. 
Igualment, l’activitat econòmica ha tingut 
un bon ritme ja que s’han concedit set 
préstecs per valor de 326.500 euros. Igual-

ment, la recollida d’estalvi pràcticament ha 
equiparat al total aportat durant el 2020. 
Durant aquest període, s’ha participat en 
les dues assemblees –ordinària i extra-
ordinària- de Coop57, tant en la Secció 
Territorial com en les generals a les quals 
s’han enviat a persones delegades.

També s’ha participat en dues trobades: la 
primera, organitzada per Espazocoop, i la 
segona per REAS Galiza.

De gener a finals de juny, s’han sumat tretze 
sòcies col·laboradores a la secció. S’han 
concedit sis préstecs, per un valor total de 
462.180 euros.

S’han reprès les reunions semipresencials, 
com per exemple l’Assemblea General 
Ordinària celebrada en el Supermercado 
Cooperativo La Osa.

D’altra banda, de nou Coop57 Madrid ha 
estat ponent en una formació de l’Ajunta-

ment de Madrid: la VII edició del Curso de 
Comercio Justo y Consumo Sostenible. 
També s’ha participat en la V edició del 
“Desayuno practica la igualdad, marca la 
diferencia”, que organitza CEPAIM.

Finalment, amb el MES Madrid i ESF s’ha 
organitzat la segona trobada “Abriendo 
melones en la ESS”, dirigida a conversar 
sobre les pors i els obstacles per a accedir a 
un finançament ètic.

S’han unit quatre sòcies de serveis i vint-i-una 
sòcies col·laboradors a Koop57 Euskal Herria 
durant el primer semestre de 2021. En l’àmbit 
financer, s’han concedit tres préstecs per un 
valor total de 155.000 euros.

Hi ha hagut canvis en l’equip tècnic: des 
d’abril, Jone Etxeberria Agirre ha assumit la 
presidència de Koop57 i al maig, Jone Otxoa 
Saenz de Valluerca es va incorporar a la secre-
taria tècnica, per a substituir a Maider Lucas. 
Cal destacar que cada vegada són més les 

dones que participen en Koop57 EH. Gràcies, 
Maider pel treball durant aquests mesos.

S’ha posat un granet de sorra al cooperativis-
me palestí participant en un pla de coopera-
ció: els membres de ACPPNafarroa intentaran 
replicar allà la manera de treballar de Coop57. 
També s’ha participat en una conferència 
organitzada per Alboan Fundazioa al costat de 
diverses iniciatives d’Amèrica del Sud i Meso-
amèrica, a més d’en altres trobades d’interès 
per a l’economia transformadora.

 3.170 SÒCIES COL·LABORADORES

 179 SÒCIES COL·LABORADORES

 461 SÒCIES COL·LABORADORES

 179 SÒCIES COL·LABORADORES

 674 SÒCIES DE SERVEIS

 55 SÒCIES DE SERVEIS

 93 SÒCIES DE SERVEIS

 41 SÒCIES DE SERVEIS
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ANDALUCÍA
 6 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

 430.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 58.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 125.000 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA

 70.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 52.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS

 125.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Asociación Traperos de Huelva | Almenara Equipami-
entos, SLL | Las Marianas, S. Coop. And. | Leitmotiv, S. Coop. And.

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL LIFE

  52.000 € Préstec de locals 

Associació granadina dedicada a l’educació formal i no formal amb joves 
en situació de vulnerabilitat i dificultats d’aprenentatge. El préstec finan-
ça l’adquisició d’un local, futur espai de trobada comunitària i d’activitats 
per l’entitat.

CAMILO CIENFUEGOS, SCA
Cooperativa agrària del poble de Marinaleda que forma part de la 
cooperativa de segon grau Marinaleda. Vol crear ocupació a través del 
treball de la terra.

LOS COMPAÑEROS, SCA
Cooperativa agrària del poble de Marinaleda que forma part de la 
cooperativa de segon grau Marinaleda. Vol crear ocupació a través del 
treball de la terra.

TIERRA, TRABAJO Y LIBERTAD, SCA
Cooperativa agrària del poble de Marinaleda que forma part de la 
cooperativa de segon grau Marinaleda. Vol crear ocupació a través del tre-
ball de la terra.

DOMINGOS ROJOS, SCA
Cooperativa agrària del poble de Marinaleda que forma part de la 
cooperativa de segon grau Marinaleda. Vol crear ocupació a través del tre-
ball de la terra.

ASOCIACIÓN PRODIVERSA
Associació malaguenya compromesa amb la transformació social, 
que vol garantir la igualtat, la justícia social i el foment dels drets econò-
mics, socials i polítics.

COOPERACTIVA, SCA

  125.0000 € Préstec de tresoreria

Empresa recuperada en format cooperatiu per un grup de treballado-
res acomiadades després d’una vaga. Gestiona la piscina municipal de 
Puerto Real, a Cadis. El préstec finança les tensions de tresoreria genera-
des per l’impacte econòmic de la pandèmia de la Covid-19.

CHUITOS ESCUELA INFANTIL

  40.000 € Préstec d’inversió 
Centre d’educació infantil cooperatiu de Córdoba. El seu objectiu social 
és dotar a l’alumnat d’una educació plena en la primera infància. El prés-
tec finança l’adequació de les instal·lacions de l’escola.

ATRAPASUEÑOS, SCA

  18.000 € Préstec d’inversió 
Espai editorial independent a Sevilla que acompanya a moviments socials 
i a la cultura popular, per avançar en mirades futures sobre la societat i la 
seva ciutadania. El préstec finança la producció i realització d’una pel·lícula.

ACOMPANYA SERVICIOS PARA LA INSERCIÓN

  70.000 € Avançament de subvenció 

Projecte social malagueny d’ocupació de qualitat que generi autonomia 
en persones que es troben en situació d’exclusió o risc d’exclusió. Ofereix 
serveis de càtering, neteja i manteniment. El préstec avança una subven-
ció per projectes d’inserció social.

ARAGÓN
 2 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

 601.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 601.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Recreando Estudio Creativo, S. Coop. | 2AVIA Acom-
pañamiento Terapéutico, S. Coop. | Gusantina Asociación Socioeducativa 
| Punto de Apoyo, S. Coop. | ASDECOBA | Asociación de Promoción Gitana 
Zaragoza | Consejo de la Juventud de Zaragoza | ADECASAL | Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza

ARAINFO (13 PAROLAS ROYAS S. COOP.)
Diari cooperatiu d’Aragó, fundat l’any 2010 i vinculat des de fa 
temps a Coop57, que treballa per la sobirania de la comunicació des de 
l’economia feminista i solidària.

SOMOS CUIDADOS COMUNES
Somos Cuidados Comunes és una cooperativa d’habitatge en rè-
gim de cessió d’ús a Zaragoza, amb l’objectiu de fer un projecte comú on 
viure i envellir amb dignitat i qualitat de vida.

ASTURIES
 2 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

 8.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 8.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

SOLABRIA, S. COOP
La primera cooperativa d’energies renovables a Cantabria, creada 
l’any 2013. Vol contribuir a un model energètic democràtic, social, distribuït 
i sostenible.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVES 

43
ENTITATS 

NOUS

186
PRÉSTECS 

Primer semestre 2021 
Noves sòcies de serveis 

i nous préstecs 

 9 NOUS PRÉSTECS

 9 NOUS PRÉSTECS

 1 NOU PRÉSTEC
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ASOCIACIÓN LUAR
Associació amb seu social a Oviedo que es crea l’any 2015 per treba-
llar amb joves dels 18 als 35 anys en situació d’exclusió, acompanyant-los en 
els seus processos d’incorporació social.

ASOCIACION DE DINAMIZACIÓN  
COMUNITARIA “EL TELAR”

  8.000 € Avançament de subvenció 

Entitat de Gijón que treballa per fomentar i reforçar el sentiment de co-
munitat. Genera espais de formació i reflexió i fa activitats d’animació 
cultural, oci i convivència. El préstec avança una subvenció per desenvo-
lupar un espai d’aprenentatge comunitari.

CATALUNYA
 22 NOVES SÒCIES DE SERVEIS  

 7.853.746 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 227.246 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

 608.557 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA

 1.775.747 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 36.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

 700.930 € EN PRÉSTECS D’HABITATGE

 1.317.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS

 198.705 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ

 44.000 € EN PRÉSTECS D’ENERGIA

 2.945.560 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Acadèmia Catalana de la Música | Associació de 
Cardiopaties Congènites | Associació Juvenil Esquitx de Sabadell | Associació 
Socioeducativa Nousol | Bicihub | Bosquerols SCCL | Candela, Acció 
Comunitària i Feminista SCCL | Col·Lectiu Punt6 SCCL | Consell D’associacions 
de Barcelona | Consell de la Joventut de Barcelona | Diomcoop SCCL | 
Foresterra SCCL | El Timbal SCCL | Energia per la Igualtat SCCL | Equilatera 
Cooperativa SCCL | Espai Ambiental SCCL | Factoria F5 | FCCUC | Federació 
Transforma Porta | Fundació Àmbit Prevenció | Fundació Contorno Urbano | 
Fundació Pere Mitjans | Fundació Privada Tres Turons | Fundació Tot Raval | 
Fundació Xarxa | Gats | Grup D’esplai la Fàbrica de Can Tusell | Grup Ecos SCCL 
| Iacta Sociojuridica SCCLP | Idària SCCL | Insercoop SCCL | L’altre Festival | 
La Sargantana Dalt De La Vila SCCL | La Selva. Ecosistema Creatiu SCCL | La 
Tremenda, SCCL | Lleure Qualia SCCL | Macuscoop SCCL | Nou Set SCCL | 
Obrint Cultura | Plàudite Teatre | Prohabitatge | Quepo SCCL | Raons Públiques 
SCCL | Remahlik SCCL | Societat Orgànica +10 SCCL | Som Confort Solar SCCL 
| Sos Racisme | Sprintcoop SCCL | Stop Sida | Suno. Enginyeria de Serveis 
Energètics SCCLP | Surtdecasa SCCL | Tres65 SCCL

CONSTRUÏM LA LLANÇADORA, SCCL
Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús que treballa per cons-
truir un projecte d’habitatge accessible, igualitari, flexible i ecològica-
ment sostenible.

LA MORADA COOPERATIVA 
FEMINISTA D’HABITATGE, SCCL

La Morada és una cooperativa d’habitatge formada per lesbianes, perso-
nes trans i dones de diferents edats procedents del moviment feminista 
i transfeminista de la ciutat de Barcelona.

CREARSA, SCCL
Creación de Responsabilidad Social Audiovisual és una coopera-
tiva del sector audiovisual de base humanista, nascuda de les aules de 
l’Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).

CASA DE LA MÚSICA DE MANRESA
Iniciativa manresenca de gestió cultural, dedicada a la formació, 
la creació, l’exhibició i la difusió de la música popular. Vol transformar la 
realitat musical de la ciutat i el seu entorn.

FUSTERIA CAN BATLLÓ
Cooperativa ubicada al recinte de Can Batlló de Barcelona que desenvo-
lupa tot tipus de treballs en fusta i derivats des dels principis de l’econo-
mia solidària i l’arrelament territorial.

ARTIGA COOP
Supermercat cooperatiu ubicat a La Garrotxa. Vol ser espai de 
trobada cooperatiu per impulsar una transformació social a través de 
l’alimentació agroecològica.

EQUILATERA COOPERATIVA, SCCL
Cooperativa formada per un equip de professionals procedents 
de les ciències socials, de les ciències de la salut i del dret, que treballa 
per a la implementació del principi d’igualtat d’oportunitats i l’equitat de 
gènere a l’àmbit de les organitzacions.

COOPERATIVA PERIFERIA CIMARRONAS

  40.000 € Préstec d’inversió 

Espai barceloní on es porten a terme un ampli ventall d’esdeveniments 
culturals des d’una perspectiva afrofeminista i antiracista, entenent 
la cultura com una eina de transformació social. El préstec finança les 
obres d’adequació del local de la cooperativa.

LA BODEGUETA DE SALT, SCCL
Espai gastronòmic i cultural de Salt, tenyit pels valors de la soste-
nibilitat, el consum responsable i l’economia solidària que reuneix cultu-
ra gastronòmica, cultura artística i cultura econòmica.

LA CIRCULAR GARRIGUENCA

  35.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa ubicada a la Garriga de venda de productes agroecològics i 
de proximitat fomentant el consum conscient. El préstec dota de liquiditat 
a l’entitat i li facilita la compra de producte i material necessari.

BICIHUB
Centre de referència del món de la bicicleta a Barcelona. Fomenta 
la mobilitat inclusiva, sostenible, feminista i de l’ESS a través del model 
cooperatiu i del teixit social.

ASSOCIACIÓ ALMAS VEGANAS

  212.000 € Préstec de locals 

Santuari animal a la comarca de la Selva, dedicat al rescat i cura d’ani-
mals, la promoció del veganisme, l’antiespecisme i el transfeminisme. El 
préstec finança l’adquisició de la finca on desenvolupa l’activitat.

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

9.971.426 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS

 147 NOUS PRÉSTECS
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LA SÀRRIA ECODISTRIBUCIÓ, SCCL

  30.000 € Préstec d’inversió

Cooperativa ubicada a Sabadell i dedicada a la distribució de 
mercaderies mitjançant bicicletes de càrrega fomentant la sostenibilitat 
i la inclusió sociolaboral. El préstec finança la inversió en bicicletes i 
posada en marxa del projecte. 

FUNDACIÓ CALALA  
FONDO DE MUJERES

Fundació ubicada a Barcelona, que promou els drets i el lideratge de les 
dones a Llatinoamèrica i el Carib i a l’estat espanyol, mitjançant l’enforti-
ment de les seves organitzacions, xarxes i moviments.

VELVET BCN, SCCL
Botiga de moda ètica i sostenible de Barcelona. Comercialitzen 
roba ecològica i de comerç just amb certificats que garanteixen condici-
ons dignes de treball i respectant el medi ambient.

COOPERATIVA LA RAÍZ, SCCL

  21.000 € Préstec d’inversió

Bar cooperatiu just i solidari basat en els valors de l’economia social i 
solidària ubicada al barri del Poble Sec de Barcelona. El préstec finança 
l’adquisició de la llicència de restauració per a desenvolupar l’activitat 
cooperativa.

FUNDACIÓ CONTORNO URBANO
Fundació de L’Hospitalet de Llobregat vinculada a l’art a l’espai 
públic, l’educació i la creativitat urbana. L’entitat vol millorar la qualitat 
de vida de les persones promovent la participació social per intervenir 
sobre l’espai públic.

FUNDACIÓ PERE MITJANS
Creada l’any 1988 a Barcelona per donar suport a les persones 
amb situació de discapacitat, i que puguin desenvolupar el seu projecte 
de vida de la manera més independent possible.

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ
Entitat socioeducativa que neix el 2004 al Prat de Llobregat per 
acompanyar infants, joves i les seves famílies, que es troben en situació 
de vulnerabilitat social.

YOGACOOP, SCCL
Cooperativa que agrupa un espai de ioga – Yogaia-, una escola de 
formació –Yogaiaescuela– i una botiga, física i virtual, d’articles especia-
litza –Yogaiastore–.

CASTELLERS DE SANT CUGAT
Entitat creada l’any 1996 plenament consolidada dins el teixit as-
sociatiu de Sant Cugat. Aplega unes dues-centes persones amb l’objec-
tiu de fer dels castells una tradició arrelada al municipi.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL
Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús a la Masia Can Parera a 
Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental. Vol desenvolupar una forma de 
vida comunitària, sostenible i integrada amb l’entorn.

FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

  30.000 € Préstec d’inversió 

Entitat arrelada a l’Alt Urgell que contribueix a la inserció sociolaboral a tra-
vés de projectes de gestió forestal. El préstec finança l’adquisició d’un tractor 
i una trituradora forestal pel desenvolupament de l’activitat de l’entitat.

ASSOCIACIÓ ADIFOLK

  13.200 € Préstec de tresoreria

Associació formada per persones vinculades estretament al món del 
folklore i la cultura popular catalana. El préstec finança la reestructuració 
financera de l’entitat agreujada per la pandèmia Covid-19.

FEDERACIÓ D’ENTITATS CALÀBRIA 66

  20.357 € Préstec de tresoreria

Espai comunitari i veïnal del barri de Sant Antoni, que promou activitats 
socials, culturals i educatius. El préstec dota de liquiditat a l’entitat pel 
desenvolupament de la seva activitat.

FOLGADO PISCINES, SCCL

  30.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa dedicada al manteniment de piscines, la remodelació d’ins-
tal·lacions i reparació de maquinària. El préstec dota de liquiditat a l’enti-
tat i li facilita la compra de materials.

EDUVIC, SCCL

  500.000 € Préstec de tresoreria

  198.705 € en 50 préstecs de capitalització

Empresa cooperativa social sense ànim de lucre, amb més de 20 anys 
d’experiència i especialitzada en infància, adolescència, joventut i famí-
lies. El préstec facilita la reestructuració financera de l’entitat a causa de 
la Covid-19.

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL

  10.000 € Préstec de tresoreria

Associació assembleària i independent que funciona com a plataforma 
de projectes per a la transformació social, cultural i educativa. El préstec 
dota de liquiditat a l’entitat pel desenvolupament de la seva activitat.

MISSATGERS TRÈVOL, SCCL

  5.000 € Préstec de tresoreria

Cooperativa que treballa, des d’una visió sostenible i d’inclusió social, en 
els àmbits de la missatgeria i la neteja. El préstec finança l’adquisició de 
bicicletes de càrrega.

LLEURE QUALIA, SCCL

  36.000 € Endossament de factures

Cooperativa de treball associat especialitzada en l’àmbit de l’educació 
en valors a través del lleure i l’educació. El préstec finança les factures 
emeses a la Generalitat de Catalunya per a la gestió, organització i realit-
zació dels Camps de Treball.

BICICLOT, SCCL

  12.700 € Préstec d’inversió 

Cooperativa de treball que promou la bicicleta com a mitjà de transport 
ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat sostenible. El préstec 
finança la compra de tres estructures de bicicargos.

CAL ROIO, SCP

  80.000 € Préstec d’inversió 

Cal Roio és una finca ramadera ecològica que cria pollastres i vedelles 
ecològics i que reivindica l’activitat ramadera com element estructura-
dor del territori. El préstec finança l’ampliació de la producció avícola i 
bovina, així com millores de les instal·lacions.

SOMESQUEIX SOCIAL

  8.546 € Préstec d’inversió 

Associació sense ànim de lucre que recupera terres abandonades per 
promoure l’agricultura ecològica i donar oportunitats de formació i in-
serció laboral. El préstec amplia un d’anterior que adequa el terreny i 
compra de materials per a l’activitat d’una finca.

CALAFOU, SCCL

  189.000 € Préstec d’inversió 

Projecte cooperatiu que neix el 2011 amb l’objectiu de generar alterna-
tives productives, tecnològiques i d’habitatge que siguin sostenibles i 
respectuoses amb el medi. El préstec amplia un d’anterior que adequa 
el terreny i cobreix la compra de materials per a l’activitat d’una finca.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

  180.000 € Préstec de locals 

Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús en un solar municipal 
cedit mitjançant concurs públic per l’Ajuntament de Barcelona. El prés-
tec finança les obres de promoció i adequació dels locals comunitaris.
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VIURE JUNTES, SCCL

  700.930 € en 2 préstecs d’habitatge

Cooperativa de consumidores i usuàries que pretén cobrir les necessi-
tats de les seves sòcies, en tots els àmbits, inclòs l’habitatge. El préstec 
finança la rehabilitació una finca rústica ubicada a la comarca de l’Anoia.

GERARD BATALLA

  96.000 € Préstec d’habitatge

Projecte autònom dedicat a la pagesia ecològica i a la conservació de 
varietats antigues “Cultures Trobades”. El préstec finança l’adquisició 
d’unes finques rústiques i les obres de reforma per fer un obrador d’en-
vasat.

IES ESCOLA SANT JORDI

  640.000 € Préstec de locals 

Cooperativa d’ensenyament ubicada a Vilassar de Dalt, de caràcter po-
pular, sense afany de lucre i oberta a tothom. El préstec finança la reha-
bilitació de l’edifici de l’escola.

ASSOCIACIÓ SEBA

  44.000 € Préstec de locals 

Entitat dedicada a la instal·lació i gestió de sistemes fotovoltaics. Neix de 
la necessitat d’assessorar
a les usuàries de programes d’electrificació rural amb energia solar. El 
préstec finança la renovació de les instal·lacions fotovoltaiques de dos 
refugis de muntanya de la FEEEC.

EUSKAL HERRIA
 4 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

 155.000 € TOTAL DE PRÉSTECS CONCEDITS

 155.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Asaken, S. Coop. | Hiritik At Koop. Elk.Txikia | Ideien 
Faktoria

LZB ARKITEKTOAK, KOOPERATIBA
Estudi d’arquitectura a Guipuzkoa que treballa en projectes d’obra 
nova i rehabilitació, posant atenció a les conseqüències de l’arquitectura 
a la societat i al medi ambient.

IDEIEN FAKTORIA, KOOPERATIBA
Cooperativa de Donostia, creada l’any 2015, que combina serveis 
de comunicació amb produccions audiovisuals pròpies posant especial 
èmfasi en la renovació del sector en euskera.

SKURA MOBILE, KOOPERATIBA
Skura mobile és una cooperativa ubicada a Arrasate, que desenvo-
lupa aplicacions personalitzades per a smartphones.

KATAKRAK
Espai social a Iruña que consta d’una llibreria, una cantina, una 
editorial i un espai per esdeveniments des d’una perspectiva cooperati-
va i d’articulació d’entitats i moviments socials.
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ASSOCIACIÓ TAULA EIX PERE IV 20.000,00 € Ajuntament de Barcelona Gestió cívica d'equipaments

FORMACIÓ I TREBALL 400.000,00 € Generalitat de Catalunya Inserció sociolaboral

ROBA AMIGA, EMPRESA D’INSERCIÓ 250.000,00 € Generalitat de Catalunya Inserció sociolaboral

L’ECONOMAT, SCCL 415.800,00 € Generalitat de Catalunya Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA 90.000,00 € Generalitat de Catalunya Desenvolupament de l’ESS a Catalunya

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ 90.394,29 € Generalitat de Catalunya Acompanyament a persones en risc d’exclusió social

CREARSA, SCCL 11.260 € Generalitat de Catalunya Foment de l’economia social

ASSOCIACIÓ FESTIVAL PROTESTA 4.000 € Diputació de Barcelona Festiva Protesta 2020

PRODUCCIONS SAURINES, SCCL 8.500 € Diputació de Tarragona Documental social

FEDERACIÓ D'ENTITATS CALÀBRIA 66 16.000 € Ajuntament de Barcelona Gestió Veïnal d’espais socials

L’OLIVERA, SCCL 85.000 € Ajuntament de Barcelona Agricultura sostenible

ASSOCIACIÓ ALBA 15.000 € Generalitat de Catalunya Inserció Social

ASSOCIACIÓ ADEFFA 45.000 € Generalitat de Catalunya Conservació del patrimoni natural

CENTRE CULTURA DONES 
FRANCESCA BONNEMAISON 20.000 € Inst. Cultura de Barcelona Foment de noves creadores audiovisuals

ESPAI BROTES, SCCL 15.000 € Aj. L’Hospitalet de Llobregat Acompanyament a famílies

RECURSOS D’ANIMACIÓ INTERCULTURAL 14.000 € Ajuntament de Barcelona Drets Socials

CASAL LAMBDA 14.000 € Ajuntament de Barcelona Drets Socials

AMPA ESCOLA JOAQUIM RUYRA 80.000 € Aj. L’Hospitalet de Llobregat Escola de Vida

ASPASIM 73.893 € Generalitat de Catalunya Teràpia Ocupacional i Llars Residencials

SAÓ PRAT, EMPRESA D’INSERCIÓ 35.000 € CEPES Inserció laboral

ASSOCIACIÓ GENERA 48.900 € Ajuntament de Barcelona Drets socials i laborals de les treballadores sexuals

CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA 45.000 € Generalitat de Catalunya Cultura Gitana

 1.775.747 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS A CATALUNYA
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GALIZA
 7 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

 371.500 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 88.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

 9.500 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ

 274.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: 7H S. Coop. Galega | Cidadanía Rede de Aplicacions 
Sociais, S. Coop. Galega | Espazocoop, Unión de Cooperativas | O Cable Inglés 
S. Coop. Galega | Numax S. Coop. Galega | Aventeira S. Coop. Galega

VACALOURAS, S. COOP. GALEGA

  4.750 € en 2 préstecs de capitalització 

Cooperativa de treball a Pontedeume (A Corunya) que es dedica al co-
merç minorista d’alimentació, cosmètica i producte local. També fa ser-
veis artístics d’audiovisuals, disseny gràfic o il·lustració. El préstec ajuda a 
la capitalització i enfortiment de la cooperativa.

FUNDACIÓ EOMAIA
Fundació ubicada a Santiago de Compostela que fa acompanya-
ment en diverses etapes vitals. Vol crear xarxes de col·laboració i espais 
de comunicació entre persones.

FUNDACIÓ UXÍO NOVONEYRA
Ubicada a Lugo, és una fundació per la conservació del llegat del 
poeta Uxío Novoneyra així com per la promoció d’activitats d’estudi i in-
vestigació en el camp de la literatura, especialment la poesia.

GEOMATICO, S. COOP. GALEGA
Cooperativa de Vigo especialitzada en l’anàlisi i publicació d’infor-
mació geogràfica. Treballa des de la col·laboració, el coneixement lliure i 
la transparència, i produeixen codi obert.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS  
EN MÁN COMÚN DE TAMEIGA

Un monte veciñal és una figura de propietat veïnal i col·lectiva que gesti-
ona l’aprofitament de les muntanyes i dels seus recursos per a la millora 
de les condicions dels seus membres.

ASSOCIACIÓ GALEGA DE  
PROFESIONAIS DA XESTIÓN CULTURAL

L’associació neix l’any 2008 com a espai de trobada i reflexió així com 
una plataforma de representació, gestió, assessorament i defensa dels 
interessos professionals dels tècnics i gestors culturals.

CAMBAVET, S. COOP. GALEGA
Cooperativa que desenvolupa una activitat de clínica veterinària 
anomenada “O meu vet” ubicada a Cambados, Pontevedra.

ASOCIACIÓN ARRAIANAS

  88.000 € Avançament de subvenció 

Associació de Santiago de Compostel·la que treballa per la justícia social 
i els drets humans, amb especial atenció a col·lectius migrants i a dones. 
El préstec avança la subvenció concedida per la Conselleria de Política 
Social de la Xunta de Galicia per desenvolupar l’activitat de l’entitat.

MADRID
 6 NOUS PRÉSTECS

 462.180 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 252.180 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES

 210.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Red Jurídica Soc. Coop. Mad. | Asociación Carampa 
| Fundación Entretantos | Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Gua-
dalajara

ASOCIACIÓN TRABE

  200.000 € Endossament de factures

L’associació neix l’any 2005 amb el compromís de contribuir al canvi so-
cial mitjançant la sensibilització i la intervenció social des d’una pers-
pectiva de gènere. El préstec avança les factures emeses a l’Ajuntament 
de Madrid pel desenvolupament de l’activitat de l’entitat.

DINAMIA, S. COOP. MAD

  52.180 € Endossament de factures

Cooperativa dedicada a la consultoria social que treballa des d’una mi-
rada solidària i transformadora. El préstec avança les factures emeses a 
l’Ajuntament de Madrid pel desenvolupament de l’activitat de l’entitat.

MALLORCA
 1 NOU PRÉSTEC

 50.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 50.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ

PRODUCCIÓ DE DERIVATS DEL 
CACAU, S. MICROCOOP. (MAÜA)

  50.000 € Préstec d’inversió 

Maüa és una barreja de cultures de Mallorca i Nicaragua que s’expressa a 
través de l’elaboració de xocolata artesanal i derivats del cacau. El prés-
tec finança la maquinària i l’adequació de l’obrador.

PAÍS VALENCIÀ
 1 NOU PRÉSTEC

 40.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

 40.000 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

  40.000 € Avançament de subvenció 

Projecte comunitari que, des de 1985, reuneix un conjunt d’entitats so-
cials del Parc Alcosa, barri del municipi d’Alfafar com una eina col·lectiva 
en defensa dels drets de les persones que es troben en situació de vul-
nerabilitat. El préstec avança l’import de la subvenció concedida per la 
Generalitat Valenciana.
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 9 NOUS PRÉSTECS
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Fons propis 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 2.926.307

Fons de garantia de préstecs 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 429.733

 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 46.273.832

TOTAL  30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 49.629.872

Saldo de les
aportacions 

Aportacions voluntàries sòcies
de serveis i col·laboradores
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 335.247
Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 2.069.930

Pòlisses de crèdit i préstecs de tresoreria  1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 5.044.117
Avançaments de finançament  5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 2.269.927

Préstecs de capitalització 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 208.205
Préstecs d’energia 0 0 0 0 0 1.018.262 44.000

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 9.971.426
SALDO VIU PRÉSTECS 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 24.557.561

Préstecs 
concedits

Dades a 30 de juny del 2021

*1r semestre

*1r semestre



Garantir el dret  
al lleure de la infància 
Part de l’activitat de la fundació s’ha cen-
trat en dues campanyes de micromece-
natge. Arran de l’esclat de la pandèmia en 
un dels moments més durs, durant l’estiu 
del 2020, l’Aula d’Idiomes, en col·laboració 
amb l’Escoleta Popular de la Bordeta i el 
Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) van 
engegar un casal popular d’estiu adreçat 
a infants de les veïnes de Sants i que es 
troben en un context d’exclusió social. La 
resposta popular va permetre a diverses 
llars tenir accés a una opció d’oci per les 
seves filles i fills en el mes de juliol.

Enguany, les tres impulsores del projecte 
plantegen repetir l’experiència. Per 
això, conjuntament amb la Fundació 
Coop57 es posa en marxa la campanya 
#ElLleureÉsUnDret amb l’objectiu de 
recollir 3.500 euros que cobreixin les 
despeses d’una nova edició de aquests 
casals rebesl i populars al Barri de Sants, 
tot millorant les condicions tant per la 
canalla com per les adultes que se’n fan 
càrrec. El micromecenatge ha estat exitós 
i s’ha aconseguit sumar més de 3.658€ 
euros, amb la solidaritat d’un centenar de 
persones. 

Un pont entre  
Chiapas i Catalunya
La visita zapatista al continent europeu 
és una fita històrica, per la qual cossa la 
Fundació Coop57 en col·laboració amb 
l’Assemblea de col·lectives i persones de 
Catalunya per la coordinació de la Gira Per 
la Vida 2021, han impulsat la campanya 
#GiraZapatistaCAT. L’objectiu era tan 
simple com ambiciós: recollir una caixa 
econòmica per cobrir part de les despeses 
de logística i l’acollida de les zapatistes.

La resposta ha estat bona i s’han 
recollit 22.403,98 euros, repartits en 320 
donacions individuals i col·lectives. Per 
a la Fundació Coop57 ha estat un honor 
posar un granet de sorra que ajudi a fer 
possible la Gira Zapatista europea Per la 
Vida en la seva visita a terres catalanes.

En la gira, las, los y loas zapatistas tindran 
l’oportunitat de trobar-se políticament 
amb lluites socials de tota mena, de 
compartir experiències i de conèixer les 
realitats locals de cada territori europeu 
que visitin. Aquest viatge a la inversa  
–ja que, des de fa trenta anys les 
zapatistes han estat amfitriones de milers 
de persones atretes per la revolució 
comunal mexicana– és un exercici de 
memòria, reparació i de construcció de 
vincles. 

Projectes que 
continuen
També s’ha reactivat el Germinador 
Social, el concurs d’innovació per a 
la transició energètica que arriba a la 
5a edició. S’ha tancat el juny amb la 
presentació d’una trentena de projectes 
al certamen, que seran validats per l’equip 
promotor del concurs: Som Energia, 
Coop57 i la Fundació Coop57. Un cop 
seleccionats, s’obrirà la fase de votacions 
populars a mitjans de setembre. Per 
primera vegada, la decisió dels premis 
recaurà exclusivament en les votacions 
populars.

Finalment, ha cristal·litzat una iniciativa 
engegada el 2020: es tracta del projecte 
“Món Pagés, Terra Cooperativa”, 
emmarcat en la línia de treball de 
revitalització del món rural. És una 
diagnosi participada i un recull de 
propostes que aporten eines d’anàlisi 
i reflexions per teixir una mirada 
comparativa dels diferents ecosistemes 
agroecològics catalans. És un projecte 
conjunt de la Fundació Coop57, L’Arada, 
Rurbans, Raiels, L’Aresta, Idària, Tres 
Cadires i amb el suport de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya. 
La proposta té a l’agenda una sessió 
oberta prevista pel pròxim juliol, on se’n 
presentaran els resultats.

La Fundació Coop57
continua fent camí
En el primer semestre del 2021, la Fundació Coop57 ha continuat el camí de la nova etapa.  
Dues campanyes -#ElLleureÉsUnDret i #GiraZapatistaCAT- han estat les protagonistes de les accions més visibles. 
Alhora, s’ha continuat un projecte en intercooperació sobre els ecosistemes agroecològics locals del món rural català. 
D’altra banda, s’han executat les primeres fases de la cinquena edició del Germinador Social. 

serveis financers
ètics i solidaris

“La terra no és una herència dels nostres avantpassats, 
sinó un préstec de les generacions futures.” 
[ proverbi nadiu nord-americà ]


