
editorial
Etcètera es refereix, al diccionari i etimològicament, a ‘tota la resta’. 
Tot el que es repeteix. En aquest sentit, la llista de males notícies és 
massa llarga i adolorida, extenuant i colpidora. Sota una permanent 

prova d’estrès social, després d’una pandèmia, només 
ens faltava una guerra devastadora d’inici 

clar i final incert que tot 
ho trastoca en un 

context de des-
democratització 
global i auge dels 
autoritarismes. 
La metàfora 
dràstica de tot 
plegat, ressaca 

post-pandèmica, és que els desnona-
ments es van aturar, ningú dormia al carrer, la contaminació de l’aire 
minvava o es tancaven els CIE com a conseqüència d’un maleït virus 
i no de polítiques públiques sòlides a l’alçada dels reptes globals 
del segle XXI. Va tornar la normalitat i amb ella les males notícies 
de sempre. I els desnonaments, la dictadura del mercat i el racisme 
institucionalitzat.

No aprenem i és com si no ens volguéssim creure el que ja sabem. 
Perquè 2023 ens diu que banca i elèctriques baten rècords antolò-
gics de beneficis sota lògiques especulatives i crisis energètiques. 
Mentrestant, l’exclusió i les desigualtats socials s’enfilen a màxims 
històrics afectant el 30% de la societat i alhora el pressupost militar 
és el major de la història recent. La persistència d’una violència mas-
clista insuportable, l’impacte creixent dels trastorns de salut mental, 
la tragèdia continua de les migracions i els exilis o l’augment de la 
carestia de la vida dibuixen un retaule que, en comptes de paralit-
zar-nos sota la por com voldrien, ens interpel·len a redoblar tots els 
esforços i cada esperança.

No hi ha etcètera oficial sense etcètera alternatiu. I val la pena repen-
sar-ho per reafirmar-nos. A cada mala notícia cal oposar les bones. 
A cada runa, una reconstrucció. A cada injustícia, una alternativa. El 
món, finalment, se sosté, cada dia i com sempre, per milers de gestos 
quotidians, protagonitzats per milers de persones anònimes, que el 
fan habitable, vivible i solidari. I és el que podem fer i el que encara 
està a les nostres mans. Repetir-nos nosaltres també.

Cada dia tenim més exemples i una alternativa més sòlida i integral. 
Deixeu-nos-ho dir així, avui, ara i aquí. Totes i tots els que estalvieu 
en el marc de les finances ètiques, que pagueu el rebut de la llum a 
cooperatives o en les noves comunitats energètiques, que mengeu 
cooperativament, ecològicament i de proximitat, que teniu els 
serveis tecnològics cooperativitzats, una mobilitat sostenible i com-
partida o que us imbriqueu en xarxes veïnals i comunitàries per teixir 
la solidaritat que permet vides dignes a qui no les té; ja esteu fora 
d’aquesta lògica depredadora i degradadora. No hi tenim res a veure 
ni financem amb un sol cèntim d’euro l’orgia. No en tingueu cap 
dubte, ja esteu canviant el món fent-lo diferent per millor. O evitant 
que sigui un lloc encara pitjor. I el pas següent a fer-ho nosaltres és 
convidar al del costat a fer-ho també. I estendre la llavor d’un nou 
món imprescindible. És el nostre regal i la nostra obligació fer-ho.

Etcètera, doncs. Repetició, rèplica, reiteració, insistència. Perseveran-
ça i constància contra tota frustració i contra cada mala notícia. Què 
estem disposats a reproduir? Què estem disposats a no consentir 
mai? Amb què contribuïm amb les nostres economies domèstiques? 
Amb agraïment, us confirmem que és en aquest altre etcètera en el 
que caldrà persistir apassionada i raonablement i com mai abans. El 
nostre etcètera que vol ser cooperatiu, solidari, humanista, feminista 
i antiracista. L’etcètera més necessari.
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Suma amb Coop57
Crònica d’una campanya

Campanya d’estalvi

En els darrers anys l’activitat creditícia de Coop57 ha augmentat de manera considerable donant 
resposta a les necessitats creixents de les entitats d’economia social i solidària. Aquest creixement, 
per sobre de l’increment de noves aportacions, ens ha posat davant del repte de ser més: més sòcies i 
més recursos per continuar enfortint juntes l’economia social i solidària.

AUGMENTA L’ESTALVI 
Que les persones que ja sou sòcies de Coop57 

augmenteu els vostres estalvis, mitjançant 
noves aportacions puntuals o periòdiques. 

La necessitat d’un nou impuls
Aquest context ens va portar a llançar, la 
passada tardor, la campanya Suma amb 
Coop57 per tal d’interpel·lar a la nostra 
base social i a la societat en general a impli-
car-se i posar o ampliar els seus estalvis al 
servei de la transformació social.
La campanya tenia l’objectiu d’explicar que 
hi ha un canvi de paradigma en el missatge 
que Coop57 llança a la societat: es passa 
d’una situació on tot el focus i l’atenció es 
posava sobre la l’activitat creditícia i on, 
inclús, es limitava l’entrada de nou capital a 
la cooperativa, a un escenari centrat en les 
noves aportacions d’estalvi i de creixement 
de la base social.

El creixement del saldo de préstecs s’ha 
doblat en només 5 anys. Un creixement 
espectacular i un símptoma de bona salut 
de l’economia solidària. I Coop57 ha pogut 
donar totes les respostes necessàries a les 
seves entitats sòcies per continuar desen-
volupant una economia transformadora.

La necessitat  
de passar a l’acció
A l’hora de dissenyar la campanya es va 
tenir clar de seguida: Coop57 s’explica pel 
que fa. Coop57 són les seves sòcies.
Es va dissenyar una campanya on es 
pogués donar visibilitat a la xarxa de milers 

de persones i entitats que conformen 
Coop57. Mostrar tota la força col·lectiva que 
suposa posar en comú els nostres recursos 
i empènyer l’economia alternativa perquè 
es desenvolupin nous projectes des d’una 
mirada transformadora i de generació de 
valor social.

Així es va intentar fer un desplegament 
conjunt de la campanya. Dissenyar una 
estratègia conjunta i de complicitat, espe-
cialment amb les entitats sòcies perquè 
prenguessin el protagonisme i poguessin 
explicar, en primera persona, que significa 
per elles Coop57 i la importància de re-
forçar i implicar-se en una eina financera 
col·lectiva i democràtica.

Tot això buscava passar a l’acció perquè 
aquest canvi de paradigma es plasmés 
en noves aportacions perquè, en el futur i 

com fins ara, Coop57 pugui seguir donant 
resposta a més i nous projectes transfor-
madors.

La base social de Coop57, com sempre, va 
respondre. En un mes i mig de campanya 
es van aportar quasi 2’5 milions d’euros en 

noves aportacions i es van donar d’alta un 
centenar de noves sòcies col·laboradores.
Una resposta molt positiva en poc temps. 
I encara més tenint en compte que el 
context no és el més favorable. Amb una 
inflació desbocada, un augment dels tipus 
d’interès i un panorama d’incertesa, la res-
posta obtinguda ens diu que la base social 
de Coop57 confia en el projecte i que entén 
que, precisament, ara és més important 
que mai donar un nou impuls per construir 
una economia que, en comptes de generar 
problemes, en resolgui.

 “ La base social de Coop57,  
com sempre, va respondre.  
Una resposta molt positiva  
en poc temps
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La necessitat de seguir sumant
La campanya per incrementar la base 
social i d’augment de recursos, encara 
es continuarà desenvolupant durant tot 
el 2023, posant l’accent en altres espais i 
altres accions.

Serà imprescindible que Coop57 i les seves 
sòcies segueixin treballant en equip. Des-
plegant una acció conjunta que interpel·li al 
nostre entorn i a la nostra base social, arri-
bant a més i noves persones que decideixin 
vincular els seus estalvis al finançament 
d’una economia transformadora al servei 
de les persones.

Coop57 vol estar preparades per seguir 
donant resposta a les futures necessitats 
financeres de les entitats de l’economia so-
cial i solidària i és per això que ara cal més 
gent, amb una visió crítica de la realitat i 
amb ganes de canviar les coses, perquè 
vinculi els seus estalvis a les finances 
ètiques i a la transformació social. S’estan 
creant i consolidant nous projectes trans-
formadors als quals es vol donar resposta.

En definitiva, s’interpel·la la societat 
perquè, de manera col·lectiva, es reforcin 
aquelles iniciatives financeres que ens 
permetin tenir les regnes d’aquests diners: 
decidir sobre el destí dels nostres estalvis. 
Una manera d’entendre les finances que 
ens allunya de les lògiques mercantils del 
sistema financer depredador i ens apropa 
a societats més justes, sostenibles i demo-
cràtiques.

AUGMENTA L’ESTALVI 
Que les persones que ja sou sòcies de Coop57 

augmenteu els vostres estalvis, mitjançant 
noves aportacions puntuals o periòdiques. 

COM 
PODEU SUMAR 
AMB COOP57?

CONVENÇ AL TEU ENTORN 
Que les persones sòcies expliqueu el projecte 
de Coop57 al vostre entorn –amics, familiars, ...– 
i engresqueu a noves persones a estalviar a Coop57.

ESTALVIA COM A ENTITAT 
Que l’entitat, en la mesura del possible, 
estalviï a Coop57 mitjançant noves 
aportacions puntuals o periòdiques.

ACTIVA LA TEVA BASE SOCIAL
Que les persones membres i 

treballadores de la vostra entitat 
estalviïn a Coop57.

PERSONES SÒCIES COL.LABORADORES

ENTITATS SÒCIES

 “ Serà imprescindible que  
Coop57 i les seves sòcies  
segueixin treballant en equip. 
Desplegant una acció conjunta  
que interpel.li al nostre entorn  
i a la nostra base social

https://suma.coop57.coop/
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Tres eixos per parlar de tot
Aquestes jornades de debat i reflexió 
col·lectiva orbitaven sobre tres eixos que 
hem considerat estratègics de cara als 
pròxims anys: la transició energètica, les 
ruralitats i l’enfortiment de la cooperativa. 
Aquest procés va aplegar més de 260 par-
ticipants, entre persones i entitats sòcies 
de la cooperativa, i vàrem recopilar més de 
sis-centes propostes.

En relació amb la transició energètica, el 
posicionament majoritari va ser continuar 
donant suport a projectes d’aquest àmbit, 
fer-ne difusió de les iniciatives que ja estan 
en marxa, però sobretot repensar i definir 
entre totes quin és el model energètic que 
volem; sempre que sigui de base ciuta-
dana, construït democràticament i que 
treballi per una nova relació amb l’ús de 
l’energia. Alhora es va proposar aprofundir 
en la lluita contra la pobresa energètica 
interpel·lant a la Fundació Coop57 com un 
possible agent en aquesta esfera. 

Mentre que pel que fa a la ruralitat, els de-
bats van girar al voltant de la mateixa noció 
del concepte de ruralitat –potser, massa 
ampli i poc representatiu de la diversitat–, 
sobre la necessitat de reivindicar el que és 
rural, crear xarxes que connectin projectes 
o aprofundir en el model de terres i bancs 
comunals. També es va posar èmfasis en 
entendre que els projectes de l’àmbit rural 
i especialment als vinculats en el treball de 

la terra, tenen unes especificitats pròpies 
que demanen respostes socials i financeres 
adaptades.

Per acabar, l’eix dedicat a l’enfortiment 
intern de la cooperativa es tractava de 
tenir una mirada introspectiva, de fer un 
exercici d’anàlisi del moment actual que viu 
la cooperativa, en tots els àmbits, i a partir 
d’aquí continuar avançant amb bon ritme 

Jornada participativa de reflexió estratègica

Hi ha cops que per saber on vols anar, cal aturar-se un moment i mirar lluny o, si més no, més enllà  
de les passes que estàs fent. Si aquest exercici es realitza de manera col·lectiva, el resultat acostuma 
a ser molt gratificant i profitós. Amb aquest propòsit vàrem organitzar, durant la tardor de l’any 
passat, una sèrie de jornades participatives de reflexió estratègica arreu dels territoris, sota el títol 
d’Horitzons. La necessitat de fer una aturada en el camí i reflexionar sobre com entomarem els  
reptes futurs, s’afegia a una segona motivació no menys essencial: el simple fet de poder-nos  
trobar després de dos anys de pandèmia. Així, amb aquest doble objectiu, es van anar succeint  
les diferents trobades en cadascun dels territoris.

Horitzons de futur

Posada en comú de les dinàmiques col·lectives Propostes sorgides durant els debats

Dinàmica conversacional: Tu com expliques Coop57?

 “Més de dues-centes participants  
i més de sis-centes propostes
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Acompanyar en el camí cap a nous Horitzons
Volem començar agraint i posant en valor a Coop57 la seva aposta i coherència per 
crear un procés de reflexió interna seguint el camí de cuidar els processos i a les 
persones que en formen part. Triant un recorregut més llarg i complex, però més 
humà i horitzontal.

En el procés “Horitzons”, tres entitats hem acompanyat a Coop57: La Bezindalla 
(Aragó), la Caracola (Asturies) i Vector5 (Catalunya), per facilitar un procés que co-
mençava amb una reflexió a cadascuna de les set seccions territorials, continuava 
amb la recollida de conclusions i que culminava amb una trobada interterritorial a 
Barcelona per mirar al futur de manera col·lectiva.
Aquest encàrrec, complex per sí mateix, es complicava més en dissenyar-ho tres 
persones de tres entitats i territoris diferents que no ens coneixíem prèviament. 
Ens van assaltar molts dubtes i pors, però no vam dubtar en acceptar, pel fet de 
ser un repte il·lusionant i estimulant i per la confiança que teníem amb qui ens ho 
proposava.

Sentim aquesta experiència com una petita incubadora d’intercooperació, el resul-
tat de la qual ha estat molt satisfactori i bonic. Les claus i aprenentatges els hem 
reflexionat i extret de manera conjunta i volem compartir-los.

Destaquem la complicitat amb l’equip gràcies als temps i espais que ens vam donar 
per conèixer-nos. Gràcies a ells, es va crear una afinitat perfecta per entendre’ns i 
comprendre’ns. En aquest “conèixer-nos” ens descobrim com a grans professio-
nals, gaudint dels coneixements i experiència de cadascuna de nosaltres. Un fet 
que ha generat una gran confiança mútua. No només la professionalitat fa que el 
procés funcioni. L’escolta activa i deixar els egos aparcats van fer que aprenguéssim, 
confiéssim i poguéssim demanar ajuda quan ho necessitàvem. Ens vam cuidar i 
vam crear un vincle que va fer que, veritablement, gaudíssim de compartir el que 
estàvem treballant. Finalment, esmentar el compromís que vam adquirir amb la 
nostra tasca, volent obtenir els millors resultats i volent posar en valor el millor de 
cadascuna.

Aquesta experiència s’ha convertit en una de les més gratificants d’aquest any per a 
les tres entitats. Gràcies per comptar amb nosaltres!

La Bezindalla, La Caracola i Vector5

cap als nous i bons propòsits. Un cop feta 
la diagnosi, les aportacions més repeti-
des apuntaven al fet de fer-nos conèixer 
millor, de saber transmetre què és el que 
fem, l’impacte que genera la nostra acció 
i ampliar la nostra base social i els nostres 
recursos propis per poder continuar 
donant resposta a molts dels projectes 
transformadors d’arreu.

Posar-ho en comú i la 
importància del procés
Totes aquestes propostes emanades des 
de tots els territoris varen desembocar 
en una trobada conjunta que va tenir lloc 
durant un cap de setmana de novembre 
a Barcelona. Entre pins i alzines, al mig 
de la serra de Collserola, més de setanta 
persones vàrem tenir l’oportunitat de posar 
en comú totes les propostes, aprofundir en 
els debats estratègics i  gaudir del fet, no 
menys important, de compartir moments 
lúdics i de distensió.

Cal fer una menció especial al procés que 
es va dissenyar per portar a terme aquesta 
reflexió col·lectiva on es va voler atorgar 
un pes específic a les trobades territorials. 
Després, tot això es va recollir, recopilar, 
ordenar i posar en comú en la segona fase 
del procés. Va ser fonamental el paper que 
varen jugar les entitats La Bezindalla, La 
Caracola i Vector5 a les que vam demanar 
que ens guiés en aquest procés. Es varen 
organitzar i coordinar les trobades amb 
una sèrie de dinàmiques, tallers i jocs 
participatius per tal d’esprémer el màxim la 
intel·ligència col·lectiva

Només cal llegir el seu testimoni, per 
adonar-se de l’èxit organitzatiu i, d’allò 
que Coop57 ve generant des de fa molts 
anys: connectar projectes i persones, que 
transformen dia a dia la realitat que els 
envolta.

Foto d’equip de la trobada interterritorial d’Horizonts

 “ Aprofundir en els debats 
estratègics i  gaudir del fet, no 
menys important, de compartir 
moments lúdics i de distensió
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Des de la comissió feminista ens hem 
proposat compartir unes reflexions sobre 
dos conceptes que tractem diàriament: les 
finances i el deute.

La majoria dels estudis i reivindicacions 
relacionades amb el deute es centren en el 
pla macroeconòmic. Però, és possible abordar 
el deute des del que és quotidià i amb una 
mirada feminista? No només és possible, sinó 
que és necessari.

La crisi del 2008 va accelerar la transició del 
wellfare al debtfare. Això significa passar d’una 
economia del benestar a una economia del 
deute, que afecta les partides més sensibles 
per a les dones, com són la sanitat, l’educació 
i la dependència.

A escala macro, el deute extern és el pretext 
del Banc Mundial i l’FMI, per imposar Progra-
mes d’Ajustos Estructurals, que es tradueixen 
en retallades dràstiques en les estructures 
dedicades a la reproducció social i fomenten 
la privatització d’allò públic. Al nord global, 
mentre els salaris reals estan caient i l’ocupa-
ció es precaritza, la necessitat d’endeutament 
per assegurar-se la subsistència mateixa, 
s’intensifica. La demanda de crèdits dedicats 
a finançar educació, sanitat i consum cada dia 
són més habituals.

Així mateix, l’endeutament massiu facilita 
trobar sortida a la sobreproducció, i les econo-
mies perifèriques es converteixen en territoris 
atractius pel capital, i el sector financer és 
molt rendible.

L’expansió del deute també accentua les 
desigualtats socials. Mentre que les persones 
amb patrimoni s’endeuten per millorar els 
seus actius i generar més riquesa, les llars 
més pobres ho fan per fer front a les despeses 
quotidianes. El gènere, a més, constitueix un 
factor que condiciona tant les oportunitats 
com la capacitat financera de les dones, 
especialment degut a la desigualtat salarial i 
altres situacions derivades de la feminització 
de la pobresa.

Contra l’aprofundiment d’aquesta economia 
del deute, les estructures de finances 
ètiques —com Coop57— intenten escapar-
se d’aquesta lògica de reproducció de les 
desigualtats. El crèdit es posa al servei de 
la transformació social, amb una economia 
subordinada a les persones i arrelada al 
territori.

Un exemple són els avals mancomunats, que 
constitueixen la principal eina de garantia 
de Coop57 i funcionen gràcies al compromís 
de la base social del projecte. La fortalesa 
del teixit social es transforma en múscul 
econòmic. El capital social de les entitats es 
converteix en capital econòmic, possibilitant 
l’accés al finançament a entitats que, en un 
inici, compten amb recursos escassos.

Quan els mecanismes de garantia financera 
no van lligats a allò històricament masculinit-
zat com ara el patrimoni i el poder financer, 
sinó que respon a mecanismes de solidaritat 
i suport mutu, la resposta és molt diferent. A 
Coop57 els avals mancomunats tenen un ros-
tre majoritàriament femení demostrant que 
plantejaments alternatius generen resultats 
diferents. 

Davant dels mecanismes financers que, inten-
cionadament, cada vegada són més sofisticats 
i incomprensibles pel comú de la població, 
des de Coop57 reivindiquem la transparència, 
l’equitat, l’autogestió i la participació directa 
en la presa de decisions. En definitiva, el 
suport mutu basat en la 
confiança entre iguals.

Una mirada 
feminista del deute

Comissió Feminista Som Totes

“En un context d’expansió del capitalisme, el deute ha servit para imposar 
austeritat social, privatitzar els mitjans de reproducció i per intensificar el 
mecanisme de dominació (…), però també ha funcionat com una espècie 
d’ajuda mútua, un sistema pel qual les comunitats feien circular els seus 
recursos limitats entre els que més els necessitaven” 

Silvia Federici

      
        

      
        

       
        
         

      
     

          
        

      
         

      
       

 

UNA LECTURA 

FEMINISTA 
DE LA DEUDA
«VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS»

LUCI CAVALLERO
VERÓNICA GAGO

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Per aprofundir sobre el tema, des de la Comissió Feminista us recomanem la lectura del llibre
«Una mirada lectura del deute» de Verónica Gago i Luci Cavallero

 “ La crisi del 2008 va accelerar 
la transició d’una economia del 
benestar a una economia del 
deute, que afecta les partides més 
sensibles per a les dones

https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2019/05/lectura-feminista-deuda-PANTALLAS.pdf
https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2019/05/lectura-feminista-deuda-PANTALLAS.pdf
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Dades a 31 de desembre de 2022

Les sòcies de Coop57 i la 
seva distribució al territori

79
 5

4
2

43
9
6
7
1
2

1.107
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

87
70
24

694
50
65
96
8
13

NOVES ALTES
2022

TOTAL

+ 500

100 - 500

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25 

5 - 10 

< 5 

Sòcies de serveis 

369
55
16
8

208
29
16
27
2
8

5.241
Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
Mallorca
País Valencià

382
474
80

3.251
215
206
476
37
120

NOVES ALTES
2022

TOTAL

+ 2.000

500 - 2.000

250 - 500 

100 - 250 

50 - 100 

25 - 50 

10 - 25

< 10

Sòcies col.laboradores 
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 ● El segon semestre de 2022, tres sòcies 
col·laboradores i una sòcia de serveis es 
van donar d’alta a Coop57 Asturies.

 ● Es van concedir tres préstecs a les 
entitats Kikiricoop, Finca el Cabillón i 
Riquirraque Emaus, en conceptes de 
renovació de pòlisses i d’inversió de local, 
en el cas de Riquirraque, que tot just 
s’estrenava com a sòcia. 

 ● A més a més, volem destacar tres 
moments claus. 

 ● El primer, la celebració d’un conver-
satori sobre comunitats energètiques, 
acompanyats per Astuenerxia i el Bierzo 
Renovable. 

 ● El segon, l’impuls de la secció amb la 
incorporació de Riquirraque. 

 ● I el tercer fet destacable està lligat a 
la feina de comunicació que s’ha dut 
a terme des de la secció, tot donant 
protagonisme a les persones que 
construeixen, dia a dia, la cooperativa.

Asturies
 80 SÒCIES COL·LABORADORES

 24 SÒCIES DE SERVEIS

Coop57 es construeix seguint un model organitzatiu horitzontal, 
descentralitzat i en xarxa. Està organitzada per seccions territorials, 
cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació.

 ● Durant aquest semestre s’ha incorporat 
una nova entitat sòcia de serveis i s’han 
donat d’alta trenta sòcies col·laboradores, 
xifra rècord en un semestre per a la 
secció andalusa. S’han dut a terme set 
noves operacions de préstecs, per un 
total de 702.400€, repartits entre pòlisses 
de crèdit, avançaments de subvenció, 
inversions a llarg termini i un préstec 
d’energia.

 ● Cal destacar el treball de difusió 
que s’ha fet durant aquest període, 
participant en tallers formatius per a 
noves cooperatives, xerrades i col·loquis 
amb empreses d’inserció, que formen 
part d’Andeis, presentacions a Huelva, 
Alcalá del Valle i Arroyomolinos de 
León, participació en el Congreso de la 
Fundación Blas Infante, i presentacions 
per a estudiants de Batxillerat.

 ● Dos són els projectes que s’han 
incorporat a Coop57 com a sòcies de 
serveis durant el segon semestre de 2022: 
Towanda Asociación por la Diversidad 
Sexual i Zámpate Zaragoza.

 ● A més a més, aquest període ha 
estat marcat pel procés de reflexió 
col·lectiva Horitzons. A Coop57 Aragó, es 
van organitzar dues trobades virtuals, 
en les quals van participar diversos 
projectes de l’àmbit rural i vinculats a 

comunitats energètiques locals. També 
es va dur a terme una formació sobre la 
resolució pacífica de conflictes en l’àmbit 
cooperatiu i financer. 

 ● Per acabar l’any, es va participar a la XI 
Feria del Mercado Social de Aragón, on 
es va impartir una xerrada sota el títol: 
«Dinero, inflación y tipos de interés. ¿Cómo 
afecta y qué retos plantea al activismo 
financiero para humanizar la economía?».

Seccions territorials
Segon semestre 2022 

 5.241 TOTAL SÒCIES COL·LABORADORES

Andalucía

Aragón

 1.107 TOTAL SÒCIES DE SERVEIS

 474 SÒCIES COL·LABORADORES

 70 SÒCIES DE SERVEIS

 382 SÒCIES COL·LABORADORES

 87 SÒCIES DE SERVEIS
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 ● Durant el semestre passat, l’activitat 
social ha estat molt viva i s’han incorpo-
rat un total de vint-i-una noves sòcies 
col·laboradores i cinc noves sòcies de 
serveis. Pel que fa a l’activitat financera, 
s’han concedit cinc noves operacions de 
finançament per un total de 264.000 eu-
ros cobrint diferents necessitats finance-
res. Per una banda, préstecs de circulant 
a curt termini, com pòlisses de crèdit i 
avançaments de subvencions i factures, i 

per l’altra d’inversions en locals d’entitats.
 ●  A més a més, s’ha participat en diver-

ses ponències i assembles de sòcies amb 
l’objectiu de donar a conèixer Koop57 a 
Euskal Herria. A finals d’octubre, també, 
es va celebrar una trobada presencial a 
Biziola, que es va aprofitar per conèixer 
el projecte in situ i reflexionar col·lectiva-
ment sobre el futur de Coop57. Eskerrik 
asko a totes les que hi vàreu participar.

 ● En el segon semestre de l’any l’activitat 
a la secció ha estat positivament marca-
da tant per la campanya de captació de 
sòcies Suma amb Coop57 com pel procés 
de reflexió i debat d’Horitzons. En els dos 
casos, la participació i construcció col·lecti-
va van marcar-ne el seu desenvolupament.

 ● Es van incorporar dues noves entitats 
com a sòcies de serveis i es van resoldre 
positivament nou sol·licituds de finança-
ment, amb un import total que supera els 

300.000€.
 ● A més a més, es va assistir a diversos 

fòrums i espais de divulgació, com ara, el 
curs «Emprendemento transformador» al 
CAFI (Centro Autonómico de Formación e 
Información); a la jornada de difusió «Eco-
nomía Social e emprendemento» de Naró; 
a la fira del Mercado social en Canga; el 
Día de la Economía Social de Galicia i 
jornada «Dinamizando o Local desde o 
Cooperativismo».

Galiza

 ● Aquest període ha estat molt fructífer 
pel que fa a la incorporació de noves 
sòcies ja que s’han sumat a la secció tres 
noves entitats sòcies de serveis i més 
de vint noves sòcies col·laboradores. 
Durant el semestre s’han concedit més 
de 700.000 euros en nous préstecs en 
una desena d’operacions, especialment 
vinculades a necessitats de finançament 
de circulant.

 ● D’altra banda, s’ha treballat en la 
línia d’enfortir els diferents òrgans de la 
secció, posant èmfasi en la consolidació 

i formació de joves a través de l’escola 
d’activisme econòmic. A més a més, 
s’han celebrat altres trobades entre les 
entitats sòcies de serveis i les sòcies 
col·laboradores de Coop57 Madrid 
a propòsit de la jornada de reflexió 
estratègica Horitzons.

 ● En concordança amb les decisions 
reflectides al Pla de Treball, que apos-
ten per impulsar el món rural, des de la 
secció territorial s’ha acompanyat i s’han 
atès les sol·licituds de finançament de 
diverses entitats extremenyes.

Madrid

Euskal Herria

 ● Durant el segon semestre de l’any, unes 
100 sòcies col·laboradores i 24 noves entitats 
s’han fet sòcies de serveis de Coop57 Cata-
lunya. L’activitat creditícia va superar els 10 
milions d’euros durant la segona meitat de 
l’any per un total de 130 noves operacions.

 ● Més enllà d’aquesta gran activitat social 
i econòmica, el segon semestre de l’any 
passat ha estat marcat per dos grans 
elements.

 ● Per una banda, la campanya de captació 
de sòcies i estalvi Suma amb Coop57. Fruit 

d’això, s’ha assolit un creixement rècord 
pel que fa al número de sòcies col·labora-
dores amb 208 noves incorporacions.

 ● Per altra banda, es va celebrar la trobada 
territorial en el marc del procés de reflexió 
estratègica Horitzons. Es va fer una trobada 
on van conviure el debat amb espais lúdics 
on, unes 100 persones, van compartir 
idees, reflexions, dinar, sobretaula i jocs 
cooperatius per celebrar el retrobament 
després de dos anys plens de restriccions i 
dificultats per la interacció social.

Catalunya
 3.251 SÒCIES COL·LABORADORES

 694 SÒCIES DE SERVEIS

 215 SÒCIES COL·LABORADORES

 50 SÒCIES DE SERVEIS

 206 SÒCIES COL·LABORADORES

 65 SÒCIES DE SERVEIS

 476 SÒCIES COL·LABORADORES

 96 SÒCIES DE SERVEIS
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42
ENTITATS
NOVES

174
PRÉSTECS

NOUS

Segon semestre 2022
Noves sòcies de serveis 

i nous préstecs 

ANDALUCÍA / 1                / 7

ARAGÓN / 2               / 5      

ASTURIES / 1               / 3

TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

NOVA SÒCIA
DE SERVEIS

NOVES SÒCIES
DE SERVEIS

NOVA SÒCIA
DE SERVEIS

NOUS
PRÉSTECS

NOUS
PRÉSTECS

NOUS
PRÉSTECS

130.000 € PRÉSTECS D’INVERSIÓ
479.000 € PÒLISSES DE CRÈDIT A: LEITMOTIV, SOC. COOP. AND / ALMENARA EQUIPAMIENTOS, SLL / JOMAD / MARINALEDA SOC. COOP. AND

40.800 € AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

50.000 € PRÉSTECS D’INVERSIÓ EN LOCALS

CRECER CON FUTURO / NOVA
Associació creada el 2004 de cooperació. La 
seva activitat és la promoció i defensa dels drets de 
la infància i la joventut invisibilitzades a la comunitat 
de Encarnación, al Paraguai, contribuint a reduir-ne la 
pobresa material i afectiva.

ACOMPANIA SERVICIOS 
PARA LA INSERCIÓN

 130.000 € PRÉSTEC INVERSIÓ 
Empresa social d’inserció, ubicada a Málaga, que 
ofereix un servei de Càtering a Menjadors Col·lectius i 
Càtering d’Esdeveniments, així com la gestió integral 

de Serveis Auxiliars (neteja, bugaderia, manteniment, 
etc.). El préstec finança una cuina industrial, l’ampliació 
d’instal·lacions i l’adequació de les instal·lacions i 
compra de maquinària.

ASOCIACIÓN ECOHERENCIA
86.400 € AVANÇ. SUBVENCIÓ 

Associació amb seu a Màlaga que es dedica a l’educa-
ció ambiental, en projectes d ́agroecologia, custòdia 
del territori i d’acció davant de l’emergència climàtica. 
El préstec avança l’import d’una subvenció concedida 
per la Fundació Biodiversidad per la lluita contra el 
canvi climàtic.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE 
AROCHE-AMAR

7.000 € PRÉSTEC D’ENERGIA
Entitat ubicada a Aroche, Huelva, que ofereix atenció 
integral al col·lectiu de persones amb discapacitat 
física, psíquica i sensorial de la província de Huelva. El 
préstec finança la instal·lació de plaques fotovoltaiques 
al centre de dia ocupacional per a persones amb 
discapacitat.

ASOCIACIÓN TOWANDA / NOVA
Associació per la diversitat sexual amb l’objectiu de transformar l’actual ordre 
sexual, que es considera profundament sexista i homòfob, cap a nous models en els 
quals es valori positivament la diversitat dels amors, els desitjos i les identitats.

ZÁMPATE, S. COOP. / NOVA
Iniciativa de repartiment de menjar a domicili a la ciutat de Saragossa. Es 
tracta de la primera cooperativa de riders de Saragossa. Una iniciativa sostenible i 
ètica de repartiment urbà amb bicicleta.

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO, SOC. COOP.
 14.000 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Cooperativa ubicada a Aineto (Osca) que elabora begudes naturals a partir del saüc. 
Projecte fortament arrelat al seu territori amb el desig de generar llocs de treball 
a la localitat i prevenir la despoblació. El préstec avança l’import d’una subvenció 
del Departament de Territori per millorar l’eficiència energètica del sistema 
d’embotellament de l’entitat.

REAS ARAGÓN
 26.800 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Pertany a la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que reuneix més de 500 entitats 
i 40.000 persones desenvolupant una economia per transformar el món. El préstec 
avança l’import d’una subvenció per desenvolupar un projecte de turisme sostenible 
i responsable.

RIQUIRRAQUE EMAÚS ASTURIAS / NOVA
50.000 € PRÉSTEC INVERSIÓ LOCALS 

Associació que té com a missió la inclusió laboral de persones en situació d’exclusió 

social i per la recerca d’unes condicions de vida més justes, igualitàries i sostenibles. 
Realitzen programes d’ocupació posant al centre la cura de la persona i el medi 
ambient. El préstec finança la reforma del local de l’entitat per convertir-lo en el nou 
centre de treball.

189.000 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  FUNDACIÓN EL TRANVÍA / LA BEZINDALLA, SOC. COOP. / DESMONTANDO A LA PILI, SOC. COOP.

27.000 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  KIKIRICOOP, S. COOP. ASTUR. / FINCA EL CABILLON

86.400 € AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS 7.000 € PRÉSTECS D’ENERGIA
702.400 €              

229.800 €

77.000 €

SUSCULTURA, S. MICROCOOP / NOVA

5.681 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 
Microcooperativa ubicada a Palma i creada l’any 2020 que treballa en el món cultural 

i associatiu, en l’àmbit de la gestió i en l’organització d’activitats de formació i lleure 
basada en valors com ara la solidaritat, la igualtat, la responsabilitat, i l’ajuda mútua. 
El préstec avança l’import d’una subvenció del Consell de Mallorca per l’activitat de 
l’entitat.

MALLORCA / 1               / 1 TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

NOVA SÒCIA
DE SERVEIS

NOU
PRÉSTEC

5.681 € AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
5.681 €              

TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS
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ASSOCIACIÓ PANORAMA 180 / NOVA
Iniciativa sense ànim de lucre que es centra en el cinema i l’experimentació 
audiovisual atents a les novetats i propostes que superen els problemes generats per 
la concepció obsoleta dels drets d’autor en l’era digital.

IQCOOP, SCCL / NOVA
Cooperativa sense ànim de lucre coneguda com a Quotidiana treballa com a 
consultora sobre organitzacions o empreses, polítiques públiques i fenòmens socials. 
També crea i comparteix coneixement sobre els feminismes.

COPSANT, SCCL / NOVA
 263.025 € PRÉSTEC HABITATGE 

Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús al Pallars Sobirà per a un projecte 
d’habitatge cooperatiu i un banc de terres perque gent del territori pugui desenvo-
lupar activitats de ramaderia regenerativa, producció agroecològica o apicultura 
ecològica entre d’altres. El préstec finança l’adquisició de la finca.

ASSOCIACIÓ HIBISCUS / NOVA
Associació  d’Afroespanyoles i afrodescendents fundada en l’any 2017 i 
ubicada a Barcelona. L’Associació va néixer de la necessitat d’un grup de persones, 
motivades per donar visibilitat a la riquesa de la cultura afrodescendets i africana, per 
oferir un espai per l’empoderament de la comunitat.

ASSOCIACIÓ 30 DE FEBRER / NOVA
Associació que té per objectiu impulsar, desenvolupar i acompanyar projectes de 
creació, investigació, difusió i formació en l’àmbit del circ contemporani i de les arts 
escèniques en general i desenvolupar projectes que se situen a la intersecció cultu-
ra-educació-comunitat.

VIVER ELS TRES TURONS, SCCL / NOVA
Viver dedicat a la producció de plantes autòctones destinades principalment 
a actuacions de rehabilitació ecològica de riberes, depuració d’aigües residuals, 
piscines naturals i bioenginyeria. Alhora, també fan producció agroecològica amb 
certificat CCPAE per plantes i planters.

LA GATERA, SCCL / NOVA
Projecte d’obrador compartit i de dinamització rural que ofereix infraestruc-
tures i serveis a petites productores de transformació alimentaria en fase inicial per a 
la consolidació de projectes que comparteixen el valors de l’ESS .Alhora actua com a 
pol cultural i social.

LA RURAL DE COLLSEROLA  
(CAN FERRIOL), SCCL / NOVA

Cooperativa de consumidores i usuàries integrada amb la cooperativa de treball de La 
Rural dedicada a la producció agroecològica a Collserola. La cooperativa desenvolupa 
un projecte d’habitatge cooperatiu a Collserola a la Masia de Can Ferriol.

OLOST I SANTA CREU SOSTENIBLE, SCCL / NOVA
Cooperativa de productors i consumidors d’energia verda, formada pels 
veïns i les veïnes d’Olost i Santa Creu. Desenvoluparà projectes d’instal·lacions fotovol-
taiques, assessorament en l’estalvi energètic, gestió de compra agregada d’energia i 
compra agregada d’instal·lacions.

ASSOCIACIÓ ACCIONS FEM / NOVA
Entitat feminista i sense ànim de lucre ubicada al barri de Verdun al Districte 
de Nou Barris , que neix a mitjans de l’any 2018 amb objectiu lluitar i defensar els 
drets de les dones , des del feminisme i l’acció comunitària, per generar una resposta 
col·lectiva davant les violències patriarcals.

COL.LECTIU SISIFO / NOVA
Entitat que treballa la intervenció psicològica i emocional amb persones en situacions 
problemàtiques i en risc d’exclusió. Amb una visió absolutament allunyada de 
l’assistencialisme i en defensa d’una participació activa de la persona, es construeix 
una xarxa de cooperació i ajuda mútua basada en l’empatia, la resiliència i 
l’empoderament personal i social.

ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE / NOVA
Entitat que treballa l’acollida i la integració de persones en situació de vulne-
rabilitat. Treballen per empoderar a les persones que veuen com els seus drets socials 
bàsics són vulnerats a través de l’acompanyament, l’orientació i la capacitació són les 
eines que posen al servei de les persones perquè esdevinguin ciutadanes de ple dret.

COOPNET, SCCL / NOVA
Cooperativa constituïda el 2017 que ofereix serveis de neteja ecològica, 
acompanyament domiciliari i gestió d’espais. És una entitat que posa especial èmfasi en 
la incorporació dels valors del feminisme, l’ecologisme i la transformació social a través 
de la pràctica cooperativa.

EKONOMIKON, SCCL / NOVA
Cooperativa que treballa dos grans àmbits. Per una banda, treballa serveis 
comptables i d’acompanyament financer i per l’altra, l’assistència organitzativa per tal de 
generar els factors culturals de participació, mediació i facilitació d’espais que consolidin 
els projectes que acompanyen.

METZINERES, SCCL / NOVA
Cooperativa sense ànim de lucre adreçada a desplegar Entorns d’Aixopluc, 
exclusius per dones. Un model d’intervenció innovador i agosarat basat en drets 
humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries i de l’econo-
mia social i solidària.

DESCONTROL EDITORIAL I IMPREMTA, SCCL / NOVA
Cooperativa que treballa per donar a conèixer obres de pensament radical que 
serveixin per transformar consciències i avançar cap a un món més just. Combinen un 
projecte amb una impremta digital, una editorial llibertària i autogestionada i una xarxa 
de distribució per arribar arreu.

13.025.672 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS

CATALUNYA / 24               / 130   NOVES SÒCIES
DE SERVEIS

NOUS
PRÉSTECS

3.654.207 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL / EL TIMBAL, SCCL / IDÀRIA EMPRESA D’INSERCIÓ, SCCL / DIOMCOOP, SCCL / FUNDACIÓ PERE MITJANS / 
INSERCOOP, SCCL / ASSOCIACIÓ OBRINT CULTURA / FUNDACIÓ XARXA / MAGRANES, SCCL / STOP SIDA / RAONS PÚBLIQUES, SCCL / ASSOCIACIÓ IRÍDIA / GRUP DE PERIODISTES RAMON BARNILS / TELER 
COOPERATIU / COOPERATIVA DE TREBALLADORES LA RURAL, CAN FERRIOL  / ARRELS FUNDACIÓ / LA SOBIRANA, SCCL / NOU INDRET, SCCL / AO COOP SCCL / LA FEIXA, SCCL / COMITÈ 1R DE DESEMBRE 
/ IQ COOP, SCCL / MISSATGERS TRÈVOL SCCL / TERRA D’ESCUDELLA, SCCL / BICICLOT, SCCL / ASSOCIACIÓ OBERTAMENT / TAULA EIX PERE IV / BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL / AMIC / ASSOCIACIÓ IN VIA / 
VOLTES COOPERATIVA D’ARQUITECTURA, SCCL / SURT. FUNDACIÓ DE DONES / CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET / I-LABSO SCCL / ASSOCIACIÓ 30DEFEBRER / ASSOCIACIÓ ACTUAVALLES / CASTELLERS 
DE LA VILA DE GRÀCIA / BARCELONETA ALERTA / L’EIXIDA DEL TELER SCCL / LA CIUTAT INVISIBLE SCCL / CIERTO ESTUDIO, SCCLP / CASAL DELS INFANTS / CAN CAROL / FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE 
CATALUNYA / VIRA COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL / ASSOCIACIÓ HABITATS / LABAULA ARQUITECTES, SCCLP / FILIGRANA PRODUCCIONS 360, SCCL / EMELCAT, SCCL / BARABARA EDUCACIÓ, SCCL / 
ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS / ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE DECIDIM

114.035 € PRÉSTECS D’INVERSIÓ
480.000 € PRÉSTECS DE TRESORERIA
294.000 € PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ I VOLUNTAT DE PERMANÈNCIA

3.586.200 € AVANÇAMENT SUBVENCIONS
112.894 € ENDOSSAMENT DE FACTURES 

663.025 € PRÉSTECS D’HABITATGE
1.102.800 € PRÉST. D’INVERSIÓ EN LOCALS 
281.691 € PRÉSTECS D’ENERGIA

10.288.852 €              TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS
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MERCAT CULTURAL 
VALLVIDRERA / NOVA

Col·lectiu de persones amb objectius socioculturals co-
muns que s’han auto-organitzat amb la convicció, que 
amb la promoció de la cultura i la cooperació entre els 
ciutadans i ciutadanes, millorarem el nostre entorn i la 
qualitat de vida dels nostres barris.

IMPULS COOPERATIU  
DE SANTS / NOVA

Aposta estratègica de les iniciatives de l’economia social i 
comunitària del barri de Sants per dinamitzar l’economia 
cooperativa, social i solidària de Sants – Montjuïc, per 
l’enfortiment de les iniciatives socioeconòmiques locals i 
a la creació de nous llocs de treball.

VIRA COOPERATIVA 
FEMINISTA, SCCL / NOVA

Cooperativa feminista que aporta la seva experiència 
i expertesa per construir una societat que posi les 
persones i la cura al centre. Ofereix serveis de formació, 
recerca i consultoria feminista. Repensar les creences i 
les pràctiques des d’una mirada feminista ens apropi a 
unes estructures més sanes i a una societat més justa. 

FEMPROCOMUNS, SCCL / NOVA
Cooperativa amb l’objectiu de produir 
béns comuns materials i immaterials i contribuir a 
consolidar un ecosistema procomú obert, basat en els 
principis del cooperativisme, l’autogestió comunitària, 
la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el 
coneixement compartit i la replicabilitat.

LLUÏSOS DE GRÀCIA / NOVA
Associació sociocultural i esportiva, sense 
ànim de lucre, fundada l’any 1855 a la Vila de Gràcia 
amb l’objectiu d’oferir espais de formació en el lleure 
per a infants i joves i fomentar el creixement personal 
dels adults. Gran part de l’activitat dels Lluïsos es verte-
bra a partir de les seccions i gràcies a l’auto-organització 
voluntària.

DISTRICTE7  
L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT, SCCL / NOVA

Projecte de recent creació fruit d’una reflexió llarga 
i compartida sobre la necessitat històrica d’un mitjà 
de comunicació local i independent a la ciutat de 
l’Hospitalet. Es treballa des d’un de periodisme crític, 
cooperatiu per esdevenir un element que reforci l’eco-
nomia social i solidària a la ciutat.

XARXA AUDIOVISUAL 
COMUNITÀRIA / NOVA

Entitat que porta a terme un projecte de televisió 
comunitària a Barcelona anomenada La Veïnal. Un 
mitjà de comunicació pels barris, que faciliti els debats 
necessaris, amb una perspectiva comunitària, crítica i 
lliure d’interessos econòmics, corporatius i partidistes.

EH COOP, SCCL / NOVA
Cooperativa de caire cultural, educatiu, soli-
dari, ambiental, intercultural, comunitari i de coopera-
ció internacional. La cooperativa es crea amb l’objectiu 
principal de dotar d’una estructura permanent la 
gestió i organització del Festival Esperanzah, que fins 
ara s’havia organitza’t des de l’ecosistema d’economia 
social del Prat de Llobregat.

LLEURE QUALIA, SCCL
41.000 € PRÉS. CAPITALITZACIÓ

 150.000 € INVERSIÓ EN LOCALS 
Cooperativa de treball associat especialitzada en 
l’àmbit del lleure i l’educació ubicada a Tàrrega. 
Treballen des d’un punt de vista integral, combinant 
l’alimentació i la restauració col·lectiva amb l’educació 
en valors a través del lleure. Els préstecs financen, 
per una banda, les aportacions al capital social de les 
sòcies de treball per reforçar la solvència financera de 
l’entitat i per l’altre.

FUNDACIÓ PRIVADA ARED 68.900 € Varis Drets socials i laborals
L’OLIVERA, SCCL 97.200 € Ajuntament de Barcelona Agroecologia
CASAL LAMBDA 20.000 € Generalitat de Catalunya Acció comunitària
CREARSA, SCCL 12.700 € SOC Lluita contra l’atur

PAISATGES VIUS 25.070 € Generalitat de Catalunya Protecció hàbitats

XES 90.000 € Ajuntament de Barcelona Foment de l’ESS
ORATGE 40.000 € ASPASIM Educació en el Lleure

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL 167.263 € Ministerio Transición Ecológica Transició Energètica
L’ESGUARD, SCCL 60.063 € Varis Educació en el Lleure
CCD FRANCESCA 
BONNEMAISON 15.000 € Ajuntament de Barcelona Drets de les dones

L’OLIVERA, SCCL 75.000 €
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo Turisme responsable

ADEFFA 80.000 € Ministerio Transición Ecológica Sensibilització Ambiental

ADIFOLK 40.000 € Varis Cultura Popular
MUJERES PALANTE 9.000 € SOC ACOL

FUNDACIÓ ESCOLTA 
JOSEP CAROL 97.000 € Generalitat de Catalunya Educació en el Lleure

CREARSA, SCCL 15.000 € Generalitat de Catalunya Foment de l’ESS
PERIFERIA 

CIMARRONXS, SCCL 12.970 € SOC ACOL

PANORAMA 180 8.000 € Ajuntament de Barcelona Festival Música
GIMNAS SOCIAL 
SANT PAU, SCCL 160.000 € Ajuntament de Barcelona Serveis bàsics a les persones

UPEC 12.000 € Diputació de Barcelona Educació popular
VIVER TRES 

TURONS, SCCL 38.400 € Generalitat de Catalunya Desenvolupament rural

VENDEDORES 
AMBULANTES DE 

BARCELONA, SCCL
60.000 € SOC ACOL

COL.LECTIU 
PUNT 6, SCCL 51.000 € Generalitat de Catalunya Urbanisme amb perspectiva de 

gènere
SALUT FAMILIAR I 

COMUNITARIA VENTIJOL 33.600 € Generalitat de Catalunya Salut comunitària

CULTURA TRETZE 26.217 € Varis Inserció social
ASPASIM 72.893 € Generalitat de Catalunya Drets Socials
CONFAVC 100.000 € Generalitat de Catalunya Moviment veïnal

FAGIC 108.414 € Generalitat de Catalunya Drets dels pobles
INSTITUT DIVERSITAS, 

SCCL 28.300 € Ajuntament de Barcelona Promoció de la diversitat

IPCENA 5.000 € Generalitat de Catalunya Protecció hàbitats
ORFEÓ GRACIENC 20.430 € Ajuntament de Barcelona Cultura popular

OBERTAMENT 157.500 € Generalitat de Catalunya Eliminació de l’estigma en salut 
mental

E.I. SAOPRAT 35.000 € Ajuntament Prat de Llobregat Foment de l’ocupació
SUBMON 75.000 € Fundación biodiversidad Preservació habitat marí

AMIC 238.500 € Generalitat de Catalunya Mitjans d’informació locals
RECURSOS SOLIDARIS 50.000 € Generalitat de Catalunya Inserció laboral

COL·LECTIU SÍSIFO 25.000 € Generalitat de Catalunya Intervenció sociocomunitària
FEDERACIÓ SALUT 

MENTAL DE CATALUNYA 50.000 € Generalitat de Catalunya Acció Comunitària

L’EIXIDA DEL TELER, SCCL 65.000 € Generalitat de Catalunya Foment de l’ESS
LA PRODUCTORA, SCCL 15.000 € Generalitat de Catalunya Foment de l’ESS

MISSATGERS 
TRÈVOL SCCL 15.000 € Ajuntament de Barcelona Impuls socioeconòmic del 

Territori
AS. CATALANA 

D’ESCOLES DE MÚSICA 8.500 € Generalitat de Catalunya Educació musical

BICICLOT, SCCL 12.000 € Generalitat de Catalunya Reutilització de residus muni-
cipals

ACCIONS FEM, 
FEMINISME EN ACCIÓ 18.500 € SOC Creació d’ocupació i formació

ADEFFA 32.000 € Generalitat de Catalunya Sensibilització Ambiental
PLÀUDITE TEATRE 20.000 € Diputació de Barcelona Inclusió social de dones

LABAULA ARQUITECTES, 
SCCLP 22.823 € Ajuntament de Barcelona Casal de gent gran

COSPES 268.349 € ICAEN Transició energètica
SALTA EMPRESA 

D'INSERCIÓ 273.000 € Generalitat de Catalunya Inserció social

CASAL LAMBDA 17.500 € Ajuntament de Barcelona Acció comunitària
EH COOP, SCCL 40.000 € Ajuntament Prat de Llobregat  Festival Esperanzah!

FORMACIÓ I TREBALL 400.000 € Generalitat de Catalunya Inserció laboral
ROBA AMIGA 200.000 € Generalitat de Catalunya Inserció laboral

DISTRICTE7 L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, SCCL 11.000 € Generalitat de Catalunya Foment de l’ESS

AVANÇAMENTS DE SUBVENCIÓ I ENDOSSAMENT DE FACTURES A CATALUNYA
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EDUVIC, SCCL
3.000 € PRÉSTEC DE CAPITALITZACIÓ

Cooperativa sense ànim de lucre, amb més de 20 anys d’experiència i especialitzada 
en infància, adolescència, joventut i famílies. El préstec finança les aportacions al 
capital social de les sòcies de treball per reforçar la solvència financera de l’entitat.

FUNDACIÓ ELS 3 TURONS
 24.135 € PRÉSTEC D’INVERSIÓ 

Entitat creada l’any 1985 a Barcelona amb la missió de donar suport a la salut mental 
comunitària. El préstec finança la compra de material informàtic per tal d’implemen-
tar el nou sistema de teletreball a l’entitat.

ZUMZEIG CINECOOPERATIVA, SCCL
30.000 € PRÉSTEC DE TRESORERIA

Cinema cooperatiu i participatiu amb una programació en versió original i altres 
activitats culturals. El préstec finança el desenvolupament de la nova etapa del 
projecte per desenvolupar els projectes culturals del darrer trimestre del 2022.

LA RAVAL, SCCL
250.000 € PRÉSTEC AMB VOLUNTAT DE PERMANÈNCIA

Cooperativa d’habitatge ubicada a Manresa que porta a terme un projecte de vida co-
munitària i promou, en un entorn urbà, un model d’accés a l’habitatge no especulatiu i 
basat en el dret d’ús. El préstec completa el finançament per la construcció de l’edifici 
de la cooperativa.

ASSOCIACIÓ CULTURAL NAU BÒSTIK
25.000 € PRÉSTEC D’INVERSIÓ 

La Nau Bòstik és, des del 2015, un espai cultural i social de gestió comunitària ubicat a 
l’antiga fàbrica Bostik, al barri de la Sagrera. El préstec finança les inversions d’adequa-
ció i d’ampliació de l’espai de la Sala Mirador de la Nau Bòstik.

CENTDEU, SCCL
50.000 € PRÉSTEC D’INVERSIÓ 

Cooperativa de segon grau de recent creació amb l’objectiu de tirar endavant l’ecosis-
tema cooperatiu de Sabadell i el seu entorn fomentant un espai d’intercooperació i 
xarxa. El préstec finança les obres de rehabilitació del nou local de la cooperativa.

BALENYÀ SOSTENIBLE, SCCL
281.691 € PRÉSTEC D’ENERGIA

Cooperativa de consumidors i usuaris que neix de l’acció ciutadana vers la crisi medi-
ambiental actual. Es tracta d’una comunitat energètica que vol avançar cap un model 
de transició energètica i sostenible. El préstec finança la inversió per la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques.

ASSOCIACIÓ LA BARRAQUETA
397.800 € PRÉSTEC D'ADQUISICIÓ DE LOCALS 

Espai polític de la Vila de Gràcia que treballa per la construcció d’uns Països Catalans 
units, independents, socialistes i feministes. Un punt de trobada, un espai per cons-
truir, per pensar, per gaudir i per conèixer. El préstec finança l’adquisició del local on 
l’entitat desenvolupa la seva activitat.

NOU PATUFET, SCCL
 375.000 € PRÉSTEC D'INVERSIÓ EN LOCALS 

Escola cooperativa de la Vila de Gràcia que es vertebra en els eixos de ser una escola 
familiar i cooperativa, de proximitat i humanista bassada en els valors del respecte, 
solidaritat, honestedat i compromís. El préstec finança les obres d’adequació de 
l’edifici de l’escola.

LA MORADA COOPERATIVA FEMINISTA 
D’HABITATGE, SCCL

400.000 € PRÉSTEC D’HABITATGE 
La Morada és una cooperativa d’habitatge formada per lesbianes, persones trans i dones 
de diferents edats procedents del moviment feminista i transfeminista de la ciutat de 
Barcelona. El préstec finança la posada en marxa de les obres d’adequació del terreny de 
l’habitatge.

CASAL POPULAR “EL TALLARET” DE LA CREU ALTA
180.000 € PRÉSTEC D'INVERSIÓ EN LOCALS

Entitat creada en el marc del projecte per aconseguir la cessió de la fàbrica abandona-
da de Cal Balsach per a un ús autogestionat i comunitari per les persones i entitats de 
La Creu Alta. El préstec finança les obres d’adequació del local de Cal Balsach.

FUNDACIÓ PRIVADA ARED
450.000 € PRÉSTEC DE TRESORERIA

Entitat amb l’objectiu d’acompanyar persones en alt risc de vulnerabilitat, majori-
tàriament dones que provenen de centres penitenciaris o serveis socials, perquè 
aconsegueixin la plena integració a la societat. El préstec finança la posada en marxa 
de nous projectes.

XARXA DE CONSUM SOLIDARI
14.900 € PRÉSTEC D’INVERSIÓ 

Organització autònoma política i financerament que forma part del moviment social 
transformador en el consum des d’una perspectiva de solidaritat internacional i de 
desenvolupament local. El préstec finança la compra d’una furgoneta de segona mà 
per l’entitat.

EUSKAL HERRIA / 5               / 5 264.000 € TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

NOVES SÒCIES
DE SERVEIS

NOUS
PRÉSTECS

50.000 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  IDEIEN FAKTORIA, KOOP. ELK. TXIKIA • AZTIKER KOOP. ELK. TXIKIA
25.000 € AVANÇAMENT SUBVENCIONS 44.000 € ENDOSSAMENT DE FACTURES 145.000 € PRÉSTECS D’INV. EN LOCALS 

GURE IZERDI 
KULTUR ELKARTEA / NOVA

Associació cultural del municipi de Berriz que gestiona 
un espai per a diferents activitats culturals, recreatives i 
socials de la gent del poble. Per fer-ho treballen temes 
com la despoblació dels pobles, la transició energètica 
o l’horta comunitària.

MIROKUTANA / NOVA
Cooperativa de treball del municipi 
d’Errenteria que es dedica als camps artístics 
del cinema, la televisió i la publicitat. Diferents 
professionals van veure que podien fer un millor 
projecte si cooperaven i treballaven plegats constituint 
la cooperativa per portar a terme els seus projectes.

EZTILBELTZA  
KOOPERATIBA / NOVA

Cooperativa ubicada a Baztan que divideix la seva 
activitat en tres línies:  activitats culturals relaciona-
des principalment amb el patrimoni de la comarca, 
producció i distribució de sidra ecològica amb varietats 
de poma autòctona i un espai de restauració.

HIRUKI LARROXA / NOVA
Entitat de l’àmbit de l’educació i la intervenció 
social, que amb l’objectiu de l’alliberament sexual i 
basant-se en el transfeminisme fan formació, assesso-
rament, planificació i acompanyament emancipador de 
grups per la transformació social.

ARTAZIAK, ARTE-
HEZKUNTZA EKIMENAK  
KOOP. ELK. TXIKIA / NOVA

Cooperativa d’iniciativa social que treballa a l’àmbit 
de l’educació artística i la mediació cultural. Impulsem 
processos d’aprenentatge en què les pràctiques i les me-
todologies artístiques són eines per compartir, construir i 
generar noves realitats i relacions a partir del diàleg.

AIARALDEA  
KOOPERATIBA ELKARTEA

44.000 € ENDOSSAMENT DE FCTURES
Cooperativa ubicada al municipi de Laudio (Àlaba) que 
treballa en el sector dels serveis lingüístics, comunicatiusi 
culturals en l’àmbit de l’esukara orientada a processos 

per a la transformació social. El préstec avança l’import 
de les factures emeses per l’entitat per la prestació de 
serveis de colònies d’estiu per l’Ajuntament de Laudio.

BIZIOLA ELKARTEA
25.000 € AVANÇ. SUBVENCIÓ 

Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre, 
que pretén crear una xarxa entre ciutadania, agents de 
l’economia social transformadora i altres entitats de 
la comarca del Goierri. El préstec avança l’import de 
subvencions del Govern Basc pel desenvolupament de 
projectes de circuits curts de distribució d’aliments.

ATERI 7 ESE KOOP.S.
145.000 € INVERSIÓ LOCALS 

Cooperativa de consum que promou l’Economia social 
i solidària en tots els sectors i formes, a Euskal Herria 
i especialment al barri de Egia. El préstec finança les 
obres d’adequació del local de l’entitat per desenvolu-
par l’activitat de la cooperativa.
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GALIZA / 3              / 9       314.189 €              

MADRID / 3               / 10       723.751 €              

TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS

NOVES SÒCIES
DE SERVEIS

NOVES SÒCIES
DE SERVEIS

NOUS
PRÉSTECS

NOUS
PRÉSTECS

78.000 € PRÉSTECS D’INVERSIÓ

38.000 € AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS

95.189 €  AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
141.000 €  PÒLISSES DE CRÈDIT A:  SUSEIA, S. COOP. GALEGA / MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA / NOSA ENERXÍA, S. COOP. GALEGA / CATRO VENTOS, S. COOP. GALEGA

685.751 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  ASOCIACIÓN TRABE / DABNE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / ESPANICA, S. COOP. MAD. / EL CURRO DT, S. COOP. MAD / AGRESTA, S. 
COOP. MAD / FAMYLIAS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD, S. COOP. MAD / FUNDACIÓN ENTRETANTOS / ABIERTO HASTA EL AMANECER, S. COOP. MAD / FREEPRESS, S. COOP. MAD

LABORATORIO ESCÉNICO, S.COOP. GALEGA / NOVA
Cooperativa creada l’any 2019 per crear un Centre d’Arts que sigui un espai 
de formació, creació, recerca i desenvolupament de les Arts Escèniques de la 
Corunya. L’espai compta amb una formació de qualitat en dansa, teatre i música per a 
totes les edats i nivells, a més de funcionar com un espai de professionals de les Arts 
Escèniques.

SÉTIMA, S COOP. GALEGA / NOVA
Productora de cinema per tal de construir un espai de treball per desenvolu-
par una cinematografia innovadora, amb una visió compromesa, diversa i inclusiva i 
amb una ambició a nivell domèstic i internacional.

MIUDIÑO, S. COOP. GALEGA / NOVA
Associació sense ànim de lucre, no governamental, democràtica, 
independent, transparent i amb funcionament plural. Sorgeix de la necessitat urgent 
de canviar el model de consum energètic davant dels efectes devastadors del canvi 
climàtic.

A TALANGREIRA DO BEQUE, S. COOP. GALEGA
78.000 € PRÉSTEC D’INVERSIÓ 

Associació que treballa per la justícia social i els drets humans, amb especial atenció a 
col·lectius migrants i a dones. El préstec avança l’import d’una subvenció de la Xunta 
de Galicia.

MILHULLOA, S. COOP. GALEGA
17.262 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Cooperativa ubicada a Palas de Reis que es dedica al cultiu i comercialització 

ecològica de plantes aromàtiques i medicinals. La cooperativa treballa per recuperar 
la flora autòctona i en perill d’extinció. El préstec avança l’import de la subvenció 
concedida per la Conselleria de Medi Rural per desenvolupar productes de cosmètica 
ecològica i bioactiva.

A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GAL.
26.385 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Cooperativa dedicada a la producció de farina de panís ecològica, transformació 
artesanal i investigació en temes relacionats amb l’agricultura ecològica i el medi 
ambient. El préstec avança l’import de la subvenció concedida per la Conselleria de 
Medi Rural per desenvolupar noves tecnologies en l’àmbit agroforestal.

SUSEIA, COOP. GALEGA
11.250 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Cooperativa de treball de creació de vídeos a través de la cooperació i la implicació 
social per formular noves solucions comunicatives apostant per l’economia sosteni-
ble. El préstec avança l’import de la subvenció concedida per la Diputació de Corunya 
per desenvolupar projectes culturals.

ASOCIACION ARRAIANAS
40.292 € AVANÇAMENT 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 
l’import de la subvenció atorgada per la Conselleria de Política Social per projectes 
d’intervenció social.

LA CORRIENTE, S. COOP. MAD. / NOVA
Cooperativa madrilenya de comercialització d’energia elèctrica 100% renovable 
que, dins de l’economia social i solidària, aposta per un model energètic sostenible i just.

ASOCIACIÓN ESPACIO GERANIO / NOVA
Espai de coworking on desenvolupar idees i projectes. Busca fomentar la 
cura de les persones, l’aprenentatge continu i la col·laboració amb ganes de treballar 
per a un món millor.

CAMBIAMO, S. COOP. MAD. / NOVA
Cooperativa sense ànim de lucre formada per persones amb experiència en 
urbanisme, enginyeria i economia centrada en la investigació, la consultoria i l’acció 

en mobilitat urbana i els seus processos de transformació cap a models i patrons més 
saludables, sostenibles i equitatius.

ECONOMÍAS BIOREGIONALES
38.000 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Associació que treballa per la innovació alimentària, social i econòmica, impulsant 
l’economia circular i els cicles virtuosos dels residus, així com fonamentar els proces-
sos de transició agroecològica i energètica. El préstec avança l’import de la subvenció 
de la Fundación Biodiversidad per projectes d’agroecologia.

XICOTETA ENERGIA, COOP. V.
Cooperativa sense ànim de lucre d’enginyeria, instal·lació i eficiència energètica de 
València. Entitat col·lectiva i democràtica que genera la seva pròpia energia, local i 
sostenible.

COL.LECTIU JOVES LA COMA
85.000 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Associació ubicada a Paterna que vol donar resposta a la marginació i la pobresa que 
pateixen les persones més vulnerables i empobrides de la nostra societat. Disposen 
d’un projecte de Centre d’Atenció Diürna i un projecte d’horts socials. El préstec finan-
ça les factures del contracte amb les Escoles de la Mar de la Generalitat Valenciana.

KOLECTIVO JOVENES PARKE
230.000 € AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 

Projecte comunitari que, des de 1985, reuneix un conjunt d’entitats socials del 
municipi d’Alfafar com una eina col·lectiva en defensa dels drets de les persones que 
es troben en situació vulnerable. El préstec avança l’import de dues subvencions de la 
Generalitat Valenciana per desenvolupar l’activitat de l’entitat.

PAÍS VALENCIÀ / 1               / 5      NOVA SÒCIA
DE SERVEIS

NOUS
PRÉSTECS

315.000 € AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS 120.000 € PÒLISSES DE CRÈDIT A:  XICOTETA ENERGIA, COOP. V. / TRANSVERSAL, COOP. V.

435.000 € TOTAL DE NOUS
PRÉSTECS CONCEDITS
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fons propis 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405 2.856.124 3.075.852 3.273.915

Fons de garantia de préstecs 205.332 255.716 296.463 368.863 423.628 435.239 455.075

 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530 43.677.587 48.564.705 53.269.444

TOTAL  32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796 56.998.435

Saldo de les
aportacions 

Aportacions voluntàries sòcies
de serveis i col·laboradores
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066 3.812.126 568.547 1.765.655
Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - 2.391.000 1.180.000 1.706.118 1.546.000 6.033.630 3.871.825

Pòlisses de crèdit i préstecs de tresoreria  931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200 7.349.915 8.940.065 11.339.588
Avançaments de subvencions, factures i convenis  4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002 3.744.940 5.284.146 6.350.620

 265.000 526.000 318.360 38.000 97.664 234.839 473.000
Préstecs d’energia - - - - 1.018.262 2.201.900 288.691

TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387 17.568.907 23.263.127 24.089.379
SALDO VIU PRÉSTECS 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691 25.370.095 30.755.585 37.347.323

Préstecs 
concedits

Dades a 31 de desembre del 2022

Préstecs de capitalització
i amb voluntat de permanència



L’habitatge
cooperatiu
més inclusiu 
Actualment, vivim en un context en el qual es fa difícil parlar del dret universal a l’habitatge com una realitat. Les 
xifres no enganyen. El 41% de les persones que viuen de contractes de lloguer suporten un preu excessiu.  
Dos de cada tres està en risc de pobresa i exclusió. No és d’estranyar que la xifra de desnonaments s’hagi disparat: 
només durant el tercer trimestre del 2020 es van executar 7.397 llançaments judicials. 

Davant aquesta realitat, cal explorar diversos camins a l’hora de 
fer efectiu el dret a l’habitatge. 

En l’última dècada, un d’aquests camins ha crescut de manera 
sostinguda, consolidant-se com una alternativa real i eficaç 
davant l’especulació. Estem parlant del model d’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús. A tall d’exemple, a la ciutat de 
Barcelona, on els preus mitjans de lloguer han batut rècords 
històrics; els lloguers han pujat un 14% durant el 2022 i el 
cost mitjà se situa en 1.066 euros mensuals. En canvi, les 
cooperatives d’habitatge en cessió d’ús rebaixen els preus 
gairebé a la meitat, amb l’afegit d’uns terminis molt més llargs, 
que es tradueix en estabilitat. 

No obstant això, aquest model encara presenta molts reptes 
amb relació al fet de qui pot accedir-hi i en quines condicions. 
És per això, que durant el segon semestre de l’any passat 
des de la Fundació Coop57, juntament amb La Dinamo, 
Sostre Cívic, Holon i Coopdevs vam dur a terme un projecte 
d’intercooperació per tal d’aprofundir en l’assequibilitat del 
model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Aquest procés s’ha 
fet mitjançant diverses estratègies.

D’una banda, es va executar una diagnosi anomenada 
“Assequibilitat econòmica de l’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús: diagnosi, reptes i propostes”. Una de les conclusions 
demostra que les aportacions al capital social, que són un 
element estructural del model econòmic, esdevenen en una 
forta barrera d’accés universal al model. Actualment, moltes 
persones queden apartades, atès que no tenen la capacitat 
d’estalvi requerida o, bé, perquè estan afectades per contextos 
d’exclusió social.

L’estudi també va constatar que la meitat de les unitats de 
convivència van necessitar suport extern per fer front a 
l’aportació inicial. De les quals, un 70% va trobar suport en els 
entorns més propers (familiars, amistats, etc). Una xarxa de 
suport que no totes les capes de població tenen.

De manera exploratòria, es va realitzar una campanya de 
micromecenatge per facilitar l’accés a aquest model al 
col·lectiu de persones migrants ja que, sovint, presenten 

majors dificultats per poder-hi accedir. Aquesta campanya ha 
aconseguit 12.603 euros, que aniran destinats a un primer Fons 
de Solidaritat, per cobrir una part dels costos d’entrada a dos 
pisos solidaris, a les cooperatives Empriu i Xicoira. 

També s’han generat espais de diàleg amb els moviments 
socials per ampliar la reflexió sobre els reptes d’aquest model. 
Tot plegat, posa en relleu la necessitat d’enfortir les estructures 
i respostes col·lectives de l’habitatge cooperatiu, la solidaritat 
i el suport mutu a l’interior de les promocions, així com la 
necessitat d’aprofundir en les vies per millorar l’assequibilitat 
i la diversitat en les promocions, incloent-hi a les persones 
afectades pels contextos d’exclusió en la construcció de les 
propostes de futur.

Totes les eines i recursos generats en aquest projecte estan en 
obert a la plataforma fons.habitatge.coop, concebut com un  
espai per generar comunitat i per la identificació d’iniciatives 
que fan créixer la solidaritat i l’assequibilitat del model.

Des de la Fundació Coop57 continuarem cercant camins de 
complicitat amb els moviments socials per donar suport a 
aquelles iniciatives que volen demostrar que altres vies d’accés 
a un habitatge digne són possibles. Un altre exemple d’això és el 
cas del projecte Llars Familiars, al qual hem acompanyat durant 
el 2022.

Gràcies als centenars de persones compromeses, l’activitat de la 
Fundació Coop57 es pot fer des de la independència financera. 
Les donacions es dediquen, íntegrament, a projectes que 
incorporen nous protagonismes a l’ESS, amb un alt contingut 
social i comunitari, que treballen des d’una perspectiva 
feminista, ecologista i antiracista. 

Només amb el teu suport aconseguirem fer un pas de gegant 
per continuar enfortint projectes de transformació social. 

“Si assumeixes que no existeix l’esperança, llavors garanteixes que 
no hi haurà esperança. Si assumeixes que existeix un instint cap a 
la llibertat, llavors existeixen oportunitats de canviar les coses” 
[ Noam Chomsky ]

https://coop57.coop

Fes una donació:
https://fundacio.coop57.coop/donacio/

serveis financers
ètics i solidaris

https://fons.habitatge.coop/diagnosi/
https://fons.habitatge.coop/diagnosi/
https://fons.habitatge.coop/
https://coop57.coop
https://fundacio.coop57.coop/donacio/

