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Assemblea extraordinària 7 d’abril

Jordi Pujol Moix [president]

El 7 d’abril es va celebrar a la sala d’actes del Consell de la
Joventut de Barcelona, una assemblea extraordinària de COOP57
amb dos únics punts a l’ordre del dia:

Rosa Miró Rodriguez [secretaria]

Col·lectiu Ronda sccl
Arç sccl

Raimon Gassiot Ballbé [tresorer]
Ex-Libris sccl

❚ Informació, debat i aprovació, si s’escau, de la constitució de
COOP57-Aragó.
❚ Presentació de la proposta de col·laborar, conjuntament amb
l’associació FETS, la Fundació FIARE del País Basc i la Banca
Populare Italiana, en el desenvolupament d’un projecte de
constitució d’un Banc Ètic al nostre país.

José Manuel Ruiz García [vocal]
Fed. Treballadors Catalunya FTC

Jorge Herranz Pellejero [vocal]
Mol-Matric sccl

Isabel Moga Sampere [vocal]
Rep. Socis col·laboradors

Anna López Anguera [vocal]
SURT, Associació

Francisco Corvellini González
[vocal]
Grup Aqueni sccl

Valenti Valencia Iranzo [vocal]
Compte en participació

Alfonso Jorge Santos Rodríguez
[vocal]
Fundació Tres Turons

Manel Almirall Vall [vocal]
A l’Assemblea van ser-hi representades unes 50 entitats sòcies
de COOP57 i, en conjunt, van assistir-hi més de 100 persones
entre elles una delegació de l’Assemblea promotora de COOP57Aragó.

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

www.coop57.coop

L’assemblea va aprovar per unanimitat la constitució del COOP57Aragó i respecte el segon punt el vist i plau a l’orientació plantejada
pel Consell Rector. Aquest es va comprometre a seguir informant
sobre el desenvolupament del procés.

A.I.R.E.S

Xavier Muñoz Andreu [vocal]
Casal d'Infants del Raval

Emilia Illamola Ganduxe [vocal]
Mataró Cooperatives

Javier Ortega Díaz [vocal]
La Veloz sccl-Aragó

Pablo Luís Pló Alonso [vocal]
Fundac. Financia. Solidaria-Aragó
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El 29 de juny va tenir lloc, a la sala Ronda del
Col·lectiu Ronda, l’assemblea ordinària de
COOP57. Hi van assistir representants de 21
entitats sòcies i uns 25 socis col·laboradors.
A l’assemblea es va aprovar, per unanimitat, la
gestió social, la memòria i els comptes corresponents
a l’exercici 2004 així com l’aplicació dels resultats.
Uns resultats caracteritzats, respecte l’exercici
2003, per un fort increment dels ingressos (42%
d’augment), un control de les despeses (14%
d’increment) i, com a conseqüència, l’obtenció
d’uns resultats positius i equilibrats.

Aprofitem l’avinentesa per recordar a totes aquelles
entitats sòcies i al conjunt de socis/es col·laboradors/es que no van poder assistir a l’assemblea
que la documentació presentada està penjada al
web (www.coop57.coop ) i a la vostra disposició
a les nostres oficines.
Disposeu també d’una informació més àmplia i
detallada en el butlletí número 7.
L’assemblea va aprovar el Pla de Treball 2005
presentat pel Consell Rector.

Pla de treball 2005
Ampliació base social

Comunicació als socis i sòcies

■ 18 Noves entitats sòcies.
■ Constitució del COOP57-Aragó. Creixement en xarxa.
■ Extensió en el territori.

■ Edició dels butlletins informatius
núms. 7 i 8 i d’un nou triptic de difusió.
■ Elaboració d’un PowerPoint de presentació.
■ Realització de 2 assemblees generals.

Òrgans societaris

Interrelació

■ Ampliació i renovació parcial del Consell
Rector [15 membres].
■ Ampliació de la composició i les funcions
de la Comissió Tècnica/Social.
■ Creació d’una Comissió d’Experts per
assessorar el Consell Rector.

■ Participació al Fòrum Social de la Mediterrània.
■ Soci de l’Escola de Cooperativisme [Aposta].
■ Vicepresidència de FETS.
■ Participació activa en el
projecte FIARE-BPE.

Objectius econòmics 2005
■
■
■
■
■

Volum recursos per gestionar (31/12/05)
Noves aportacions (saldo net exercici 2005)
Volum de prèstecs concedits (exercici 2005)
Increment dels ingressos per crèdits s. / 2004
Recursos no destinats a préstecs (dipòsits)

L’assemblea va aprovar, per unanimitat, la
remuneració de les aportacions dels socis i
socis col·laboradors per l’exercici 2005.
■ Dipòsits a 3anys 2,15% per l’exercici actual.
■ Dipòsits a 1any 1,90% per l’exercici actual.
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1,8 milions euros
325.000 euros
1,45 milions d’euros
33 %
360.000 euros
L’assemblea va aprovar, amb una abstenció,
l’ampliació i la renovació parcial del Consell
Rector així com el nomenament dels càrrecs
corresponents [vegeu pàgina 1]. El Consell Rector,
màxim òrgan de decisió entre assemblees, quedarà
composat per 15 membres (numero màxim segons
els Estatuts Socials)
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“Una sola personalitat jurídica, un sol
COOP57, però amb un ampli marge
d’autonomia i discissió per a Coop
57-Aragó” i partint del següent principi:
“ Els recursos obtinguts a l’Aragó
(aportacions de socis i socis
col·laboradors) s’han de destinar
a finançar projectes de l’economia
Social del propi territori sense
oblidar la solidaritat
interterritorial” eren les principals
conclusions de la trobada
realitzada a Saragossa el 10-11
de desembre de 2004 (vegeu
butlletí informatiu número 7).
Aquell somni avui és una
realitat. El passat 14 d’abril
i, com a culminació d’un llarg
procés, dinou entitats
d’Economia Social van constituir el COOP57Aragó. Es tracta de la primera experiència de
l’expansió en xarxa d’un instrument financer.

la seva comissió tècnica
i social i 2 representants
seus són membres del
Consell Rector de COOP57.
S’ha actaulitzat el nostre
web [www.coop57.coop],
per tenir presència online, i
han editat un tríptic de
divulgació i han recollit més
de 70.000 euros d’aportacions
de socis i socis col·laboradors.
Possiblement al setembre
COOP57-Aragó donarà el seu
primer préstec.
Per més informació:

COOP57-Aragón
C/ Cristobal Colon 6-8 local
50007 Zaragoza
Tel. 976.25.99.77
a/e: aragon@coop57.coop
www.coop57.coop

En aquests 2 mesos COOP57-Aragó s’ha
consolidat. Ha constituït el seu propi Consell Rector,

butlletí informatiu

08 juny 2005

3

Noves entitats sòcies
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Primer semestre de l’any 2005

FUNDACIÓ FUTUR
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Entitat creada el
1996 pel capellà de
la presó Model,
amb la finalitat de
crear llocs de treball per a persones de l’entorn
penitenciari. L’any 2000 es va constituir com a
Fundació, ampliant el seu àmbit d’actuació a
persones en risc d’exclusió: aturats majors de
45 anys, persones sense sostre, dones maltractades, toxicòmans, alcohòlics... L’activitat inicial
va ser la confecció i es va anar substituint, poc
a poc, per l’hostaleria. “Un sector més rendible,
amb salaris més alts, activitat més creativa i
reinserció laboral més efectiva” afirma l’actual
Director de la Fundació. Actualment donen treball
a 24 persones a jornada completa.
En aquest moment, la Fundació ofereix serveis de
càtering introduint, cada cop més, productes
ecològics en els seus menús i gestiona una escola,
un taller d’Hostaleria (Cafè Just) i dos centres
oberts al públic. Les persones són contractades
per un any. Reben formació professional (ajudants
de cuina i cambrers) i el seu salari és segons
conveni. Al final del contracte es fa una tasca
d’acompanyament personalitzat per aconseguir
la seva inserció en el mercat laboral normalitzat.
L’entitat està implicada en projectes solidaris
(comerç just) i vetlla pel respecte al medi ambient
(recollida selectiva de residus, implantació de la
certificació EMAS...).#

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

L’Ocupació
Terapèutica és l’àrea
on es treballa i és l’eina
bàsica que possibilita el
desenvolupament i els
hàbits laborals. En el centre realitzen treballs
d’empaquetatge i manipulació de diferents
productes supervisats per monitors i en una jornada
laboral de 7 hores. Així mateix formen brigades
de neteja viària (recollida de cartrons, mobiliari i
residus) i grups de neteja a escales de veïns. Tots
els treballs estan remunerats i les persones estan
afiliades a la Seguretat Social.
L’Ajust Personal és l’àrea on desenvolupen
diverses activitats per mantenir i complementar
altres aspectes d’autonomia personal: exercici
físic, musicoteràpia, teatre, sortides, esport…
Tenen un grau d’autonomia financera important.
El 58% dels ingressos prové de l’Administració
Pública (Departament de Benestar i Família) i la
resta de prestacions de serveis i altres ingressos.
Els comptes anuals estan auditats i la cooperativa
està certificada per la norma ISO 9001, tant en la
vessant de producció, com en la social. Els socis
de la dooperativa són els professionals que hi
treballen, actualment uns 40.#

TETERIA MALEA SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de treball formada per tres socis i
constituïda el 2004. Els promotors són gent jove
molt vinculada al teixit social, a l'associacionisme
i als moviments alternatius i
assemblearis del
barri de Sants
de Barcelona.

Cooperativa de treball, creada el 1980, i dedicada
al servei ocupacional de persones adultes, a
partir dels 20 anys, amb discapacitat psíquica
així com a la seva integració social i laboral en
els aspectes d'habitatge, esport, oci i altres.
butlletí informatiu
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El seu objecte social és obrir una teteria al barri.
Volen potenciar, dins les seves possibilitats, el
consum ecològic i responsable i oferir el local per
realitzar diferents activitats, de tipus cultural, com
exposicions, tallers… i convertir-se en en un punt
de referència i de trobada.#

MINYONS, ESCOLTES i
GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA

La Copa neix de la voluntat de professionalitzar
uns serveis que ja oferia l’ANG com a associació. Així actua d’aparell tècnic i proposa actuacions
als seus clients potencials, mentre que l’associació
segueix fent un paper més reivindicatiu i de denuncia dels abusos i agressions al medi ambient.
Actualment la cooperativa està formada per
4 socis de treball, 2 treballadors i 1 soci
col·laborador (l’ANG) que ocupa la presidència.#

Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Entitat, sense ànim de lucre, fundada el 1977. Es
dedica a l’educació no formal en el lleure. El seu
objectiu és oferir als nens, nenes i joves l’aventura
de créixer i aprendre mitjançant el mètode “Escolta”,
formant-los com a persones solidàries i
compromeses amb la societat que els envolta.

FUNDACIÓ ESICO
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Fundació d’acompanyament, constituïda el 1978,
i que té per objectiu el desenvolupament comunitari
des d’una perspectiva subsidiària.

Actualment és l’associació juvenil més gran de
Catalunya. Està formada per 14.000 membres, els
quals formen part dels 150 agrupaments distribuïts
en un centenar de poblacions d’arreu de Catalunya.
A mes, l’entitat ofereix, tant a afiliats com a no
afiliats, dos serveis especialitzats en les activitats
de lleure a la natura:
■ Campaments i més, xarxa de terrenys d’acampada.
■ Browsea, botiga de material d’escoltisme, esplai,
campisme i natura.#

LA COPA SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de treball creada el gener de 2005
per l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG),
una entitat de més de 400 socis i 25 anys d’història
i que ofereix serveis d’educació i projectes ambientals
a administracions, escoles i entitats ecologistes.
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Entenen que han d’ajudar aquelles iniciatives que
atenen assumptes on l’administració pública no
hi arriba. Insten les organitzacions que ajuden a
pressionar l’administració, perquè assumeixi o bé
la gestió o bé el pagament d’aquests serveis que
en un primer moment ha finançat la fundació.
En aquests 25 anys han ajudat a la creació de la
Federació de Cooperatives de Treball, de la
Federació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya, o de la primera Comunitat
Terapèutica… No tenen explicitats uns criteris
específics que defineixin a quins projectes donen
suport. Consideren, en aquests moments, que la
immigració s’ha convertit en un dels eixos
d’actuació més importants. La majoria dels
casos, aquest acompanyament es realitza amb
donacions de diners, si bé alguna vegada han fet
préstecs a un 0% d’interès.#
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Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de segon grau fundada l’any 1998. Aquest Grup
Cooperatiu va ser constituït per 6 cooperatives de treball d’Iniciativa
Social, ubicades a diferents localitats de les províncies de Barcelona,
Tarragona i Girona. El seu objecte social és actuar en el camp de
la inserció social, principalment amb joves, tot gestionant
programes de la Comunitat Econòmica Europea i convenis amb
les administracions públiques autonòmiques (Catalunya i Aragó).
En els últims anys, algunes cooperatives han abandonat el grup
(es van dissoldre com a tals) i una altra, per diferències de criteris,
ha abandonat el grup.
Actualment Consop ha iniciat
un procés per reconvertir-se
en cooperativa de primer grau
mantenint el seu objecte
social. És membre fundador
i del Consell Rector de l’Escola
de Cooperativisme “APOSTA”
i pertany a la sectorial
d’Iniciativa Social de la
Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya. #

GEDI SCCL
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Cooperativa de treball d’iniciativa social, constituïda el 1995
per tres socis. La seva activitat és la gestió de serveis públics
mitjançant convenis amb l’administració en els àmbits següents:
■ Infància i Família: escoles bressol, centres oberts, casals.
■ Inserció socio-laboral: promoció de l’ocupació i inserció.
■ Treball amb Joves: iniciatives juvenils, escolarització compartida.
És en aquest àmbit que Gedi sccl gestiona des del 15 de maig el
centre d’acollida “El Castell” de la Direcció General d’Atenció als
Infants i Adolescents (DGAIA), per a menors indocumentats. Forma
part del Grup Consop i de la sectorial d’Iniciativa Social de la
Federació de Cooperatives de Treball. Està certificada en qualitat
per la norma ISO9001. Actualment la seva plantilla és de 100
persones de les quals 18 són socis de treball (30 a finals d’any).
Funcionen amb molta participació i el seu escalat salarial va de
1 a 1,2.#
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Nous adherits
i adherides
Primer semestre 2005
Oscar Alomar Kurz
Carme Vega Monteagudo
Rafael Serrano Torre
Raimon Alemany Sese
Ricard Giné Garriga
Montserrat Llobet Abizanda
Alejandro Rodríguez Moreno
Jaume Formosa Esteva
Immaculas Sant Granados
Iñaki Magulliza Calvo
Jordi Vilarasau Farré
Lourdes Armengol Aymerich
Laia Torras Sacristá
Marisela Montenegro
Enric Gázquez Fernández
José Daniel Medina Casado
Marc Pujol Surinach
Narcís Sánchez Pelach
Lidia López Expósito
Ursula Faibella Pascual
Ma. Gràcia Busqué Bonamusa
Ma. Josefa Olivé Pérez
Ma. Teresa Codina Vila
Haritz Ferrando Lebraud
Mikel Ocerinjauregui Garma
Miquel Jaume Llop Navás
Sandra Coral García
Ma. Pilar Pardal Isidro
Ma. Rosa Albiol Velilla
Marta Soria Guardado
Xavier Bertrana Horta
Joan García González
Maria Soledad Soto Romero
Jacint Clavé Saltó
Dolors Rodríguez Cano
Carme Xaus Rafí
Ma. Pau Nieto Muñoz
Domingo Muñoz Díaz
Roger Guaus Termens
Ma. Teresa Carulla Musons
Enric Bota Prieto
Ignacio Gurruchaga García
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PR 94 ARÇ, sccl

Quantia: 15.000 Euros Termini: 2 anys

Cooperativa de treball, constituïda fa més
de 20 anys, que es dedica a la corredoria
d’assegurances. Està especialitzada en
oferir productes específics
d’assegurances destinats a entitats de
l’Economia Social i, de forma recent, s’ha
començat a especialitzar en assegurances a parcs eòlics i energies alternatives. És una cooperativa
molt implicada en el desenvolupament del teixit social i solidari. Històricament ha jugat un paper important
en el desenvolupament de la Federació de Cooperatives de Treball. Arç sccl és Fundadora de la XES (Xarxa
d’economia Solidària de Catalunya), promotora de l’Escola de Cooperativisme (Aposta) i participa
activament en el COOP57 (és membre del seu Consell Rector). La Cooperativa està en un procés d’expansió
i creixement de la seva activitat.El préstec sol·licitat a COOP57 es per finançar la compra d’equips
informàtics (9 terminals, 1 servidor i diferents elements i accessoris) en el marc de la intercooperació.
El proveïdor és una cooperativa de treball, Datum sccl, també sòcia de COOP57.#

PR 96 FUNDACIÓ FUTUR

Quantia: 60.000 Euros Termini: 5 anys

La Fundació té per finalitat la inserció laboral de persones de col·lectius en perill d’exclusió social: aturats
majors de 45 anys, persones sense sostre, dones maltractades, toxicòmans, alcohòlics... La primera
activitat productiva va ser la creació d’un taller de confecció per a tercers. El setembre de 2003 la Fundació
es replanteja la situació. Ha generat unes importants pèrdues a causa d’un negoci de dubtosa rendibilitat
econòmica i les repercussions socials no són molt positives: sous baixos, feina poc creativa i, en definitiva,
una reinserció poc efectiva.
La Fundació inicia un canvi d’orientació que comporta professionalitzar la gestió, tancar els centres de
treball no rendibles i centrar tots els esforços en oferir serveis de càtering. El cost de la reconversió, les
pèrdues acumulades i la necessitat de noves inversions per dur a terme la nova activitat (cuina, estris,
mobiliari…) es van finançar durant el 2004 amb crèdits a curt termini i amb el joc del circulant.
La sol·licitud de préstec a COOP57 és per reordenar el tema financer passant a mig i llarg termini
la major part del deute a curt i possibilitar el desenvolupament i consolidació de la nova activitat.#

PR 97 BICICLOT, sccl

Quantia: 18.000 Euros Termini: 3 anys

Cooperativa de treball constituïda el 1994. La seva activitat s’emmarca en el comerç de bicicletes,
venda, lloguer, reparacions… i a l'àmbit de les “biciativitats”: passejades, rutes turístiques o
de lleure, sempre tenint a la bicicleta com a principal protagonista.
El préstec que sol·liciten a COOP57 té diferents destins:
■ Renovació parcial i millora de l’actual flota de bicicletes destinades a biciactivitats, en concret 60.
■ Renovació dels equips de treball dels monitors-guies: eines, emissores, alforges, roba...
■ Modernitzar i ampliar l’equip informàtic: un nou servidor, la connexió en xarxa i la
instal·lació del sistema operatiu Windows 2000 a tots els ordinadors de la cooperativa
(14).
Biciclot sccl és membre de la XES i de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya.#
butlletí informatiu
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Quantia: 37.000 Euros Termini: 5 anys

Cooperativa de treball formada per 3 joves vinculats als moviments socials
de la vila de Sants de Barcelona. L’objecte social és obrir una teteria i convertirse en el punt de referència del seu entorn. Han llogat un local, una antiga
herboristeria, en el carrer Riego 16 de Sants. La inversió total de la posta
en marxa d’aquesta teteria supera els 90.000 euros. Uns 50.000 euros els
posen ells amb la col·laboració de les famílies i els amics. La major part
de la inversió s’ha dedicat a les obres d’adequació del local a la normativa
vigent. A part s’ha d’afegir la inversió en mobiliari i en maquinària
(neveres, màquina de cafè...), així com els permisos, la fiança i els
lloguers pagats abans d’iniciar l’activitat.
El préstec sol·licitat a COOP57 és per finançar la part que falta per
cobrir el pressupost d’inversió. Tenen concedits, per part de l’Ajuntament, el permís
d’obres i la llicència d’activitats i han previst obrir al públic a finals del mes de juny d’enguany.#

PR 99 ARTIJOC, sccl

Quantia: 10.000 Euros Termini: 2 anys

Petita cooperativa de treball constituïda el 1999. La seva activitat és oferir
productes i serveis per la cultura, el lleure i l’ensenyament. Organitzen
tot tipus d’activitats i també fan projectes a mida. Les més habituals
són: Tallers de diverses temàtiques (art, joc, interculturalitat) per escoles
i ajuntaments. Tenen diferents ludoteques (jocs d’arreu del món, jocs
gegants i jocs d’exterior) que molt sovint estan presents en places i
carrers del nostre país. Guiatge d’exposicions i tallers per ajudar a entendre
el contingut d’aquestes ludoteques, sobretot per a grups escolars. Espectacles
d’animació infantil. Aquestes activitats s’adrecen tant a escoles, administracions públiques, ONG’s,
com a centres cívics, ludoteques, particulars…
La sol·licitud d’aquest préstec té per objectiu finançar la substitució i producció de nous jocs per les
ludoteques, i la cancel·lació, anticipadament, del préstec atorgat per COOP57 a la cooperativa l’últim
quadrimestre del 2003 que tenia per finalitat finançar les obres d’un nou local a Barcelona.#

PR 101 TEIXIDORS, sccl

Quantia: 60.000 Euros Termini: 3 anys

Cooperativa de treball, constituïda el 1983, amb la finalitat d’integrar
en el món laboral persones amb discapacitats psíquiques. Elaboren
peces de vestir i per la llar amb telers manuals. Són productes d’alta
qualitat, realitzats exclusivament amb matèries naturals (llana, lli,
caixmir, cotó...).
El préstec sol·licitat a COOP57 és per finançar un pla d’actuació comercial,
pels pròxims anys, amb l’objectiu d’ampliar la xarxa comercial a nivell de
l’Estat, obrir línies per l’exportació, desenvolupar nous productes de major
valor afegit i millorar la presentació dels mateixos (etiquetatge, capses de
regal…). La cooperativa és sòcia de la Coordinadora de Tallers per a Disminuïts Psíquics de Catalunya,
del Gremi d’Artesans Tèxtils, de FETS, de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i de la
Xarxa d’Eeconomia Social (XES).#

butlletí informatiu
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PR 102 GRUP AQUENI, sccl
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Quantia: 6.000 Euros Termini: 1 any

Cooperativa de segon grau, constituïda el
1995, amb l’objectiu de fomentar la
intercooperació en sentit molt ampli i la
consolidació comercial dels seus associats.
Recentment ha començat a desenvolupar
altres àrees de negoci: mercat social,
projecte editorial “A lo Claro”…
La sol·licitud de préstec a COOP57 és per
finançar la posada en marxa de la pàgina
web del mercat social i per la compra, per
avançat, de productes destinats al Mercat
Social (productes de comerç just i de petites
unitats productives del nostre país).#

PR 103 TRÈVOL, sccl

Quantia: 35.006 Euros Termini: 5 anys

Cooperativa de treball constituïda fa més de 20 anys que va
néixer arran d’una lluita sindical. La seva activitat principal
és la missatgeria i van ser pioners, a nivell de l’Estat, en oferir,
per la ciutat de Barcelona, els seus serveis en bicicleta: els
famosos “eco-missatgers” i d’això fa més de 10 anys.
El préstec sol·licitat a COOP57 té per finalitat amortitzar, de
forma anticipada, un préstec atorgat per COOP57 el mes
d’octubre de 2001 (el saldo pendent d’amortitzar era de 13.006
euros) i destinar la resta del crèdit (22.000 euros) a finançar
els següents projectes: • L’adquisició d’un primer vehicle
elèctric, furgoneta, per oferir serveis de missatgeria i paqueteria
amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat del medi ambient.
• Inversió en innovar les comunicacions. Compra d’un programa informàtic específic i la potenciació
de la xarxa per oferir la possibilitat, al conjunt de clients, de poder fer comandes on-line. • Millorar la
imatge de la cooperativa redissenyant el vestuari dels missatgers i la nova retolació dels vehicles.
Trèvol sccl es fundadora de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) i membre del Consell Rector de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.#

PR 105 LA PALETA, sccl

Quantia: 35.000 Euros Termini: 5 anys

Cooperativa de treball constituïda el 1985, ubicada a Mataró, i
dedicada a tot tipus de treball relacionat amb el món de la
construcció.
El préstec sol·licitat a COOP57 és per finançar la compra d’un
camió que incorpora una grua per millorar el transport dels
materials necessaris per fer les obres.#

butlletí informatiu
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PR 107 GEDI, sccl
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Quantia: 60.000 Euros Termini: 1 any

Cooperativa de treball, d’iniciativa social, constituïda el 1995. Es dedica a la gestió de serveis públics,
mitjançant convenis amb l’administració, en els camps de la Família i la Infància, de la inserció social i
del treball amb joves. Des del 15 de maig d’enguany, Gedi sccl gestiona, de forma provisional, el centre
d’acollida “El Castell” per a menors indocumentats, depenent del Servei d’Urgències de la Direcció
General d’Atenció als Infants i Adolescents (DGAIA). El centre acull, en règim residencial complert, els
joves derivats per la DGAIA que es troben en situació de desemparament provisional. Un equip professional
atendrà les seves necessitats educatives i de vida quotidiana.
El número inicial de places residencials és de 24. Per poder
realitzar l’encàrrec Gedi ha de crear 30 llocs de treball.
El préstec sol·licitat es per poder finançar el procés de selecció
i formació del personal i la posada en marxa del Centre.#

Avançament de subvencions
de formació ocupacional del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya primer semestre 2005
CARACTERÍSRIQUES
D’AQUEST PRODUCTE
Condició imprescindible: l’Entitat ha de
ser sòcia de COOP57.
COOP57 avança fins el 80% del 75%
inicial de la subvenció atorgada (Resolució
en ferm i permís per iniciar l’activitat de
formació. Número definitiu de curs).
Obertura d’un compte conjunt (EntitatCOOP57) on es domicilï la subvenció.
Es signa un contarcte entre les dues entitats.
La subvenció actua de garantia, però
s’afageixen garanties complementàries pel
COOP57 (pagaré amb venciment a 9
mesos,…).
En el moment del cobrament de la subevnció
es pasen comptes i es deixa a zero.
És un procés molt àgil i senzill.#

PR 95 SURT [associació de dones per…]
Préstec concedit: 60.000,00 euros
Objectiu: Mediadors Interculturals

Sociosanitaris. (Taller ocupació)
Núm. expedient: 04/TE/3/68
Imp. total subvenció: 69.149,12 euros

butlletí informatiu
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PR 100 GESPREVER, sccl
Préstec concedit: 5.000,00 euros
Objectiu: Incorporació soci treball (mod.PA1)
Núm. expedient: 1036-05-2004
Imp. total subvenció: 5.500,00 euros

PR 104 AIRES
Préstec concedit total: 20.000,00 euros
Objectiu: Gestió Sostenible en el manteniment
d’habitatge social per part de les empreses
socials (Nous Jaciments. Bianual)
Núm. expedient: NJO-106-2004
Imp. total subvenció: 15.675,00 euros (any 2004)
Objectiu: Treball en xarxa. Foment a l’ocupació

(Inseridors)
Núm. expedient: 34
Imp. total subvenció: 10.991,40 euros

PR 108 APROP, serveis comunitaris
Préstec concedit: 10.000,00 euros
Objectiu: Creació d’ocupació. Atenció

domiciliaria (Nous Jaciments)
Núm. expedient: NJO-93-2004
Imp. total subvenció: 46.665,84 euros (any 2004)
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Jornada de Treball

ACCIONS
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Taller sobre
Experiencias de Financiación
Alternativa y Microemprendimientos
Madrid [4 març 2005] > Organitzat per la Unión de
Cooperativas de Madrid i amb el suport de la Direcció
General d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de
Madrid, es va realitzar un taller adreçat a cooperatives
de treball i entitats de l’Economia Social i del Tercer Sector.
Van explicar les seves realitats una representant del
departament de microcrèdits de la Fundació Un Sol
Món (Caixa Catalunya), el gerent de banca d’empreses
de Triodos Bank, i el coordinador de COOP57.

“El Món Local com a motor
d’instruments alternatius al
servei de l’Economia Social
i del Tercer Sector”
Barcelona [12 maig 2005] > Aquesta
jornada de treball, organitzada per
FETS, era la presentació de l’estudi
de camp que amb el suport de la
Diputació de Barcelona havia realitzat FETS sota el títol Fem Banca
Ètica. Estudi realitzat en base a entrevistes a entitats de l’Economia
Social i del Tercer Sector i als representants municipals de Promoció
Econòmica de 6 poblacions de la
província de Barcelona (Mataró, Sabadell, Terrassa, Vic-Manlleu, Vilafranca i Manresa). Poblacions on hi
ha la seu social d’una Caixa d’Estalvis.

Van assistir-hi representants d’unes 35 entitats de Madrid.
Al final de les intervencions es va iniciar un interessant
debat centrat en buscar fórmules per poder desenvolupar,
en el territori de Madrid, instruments financers específics,
adaptats a les necessitats financeres de l’Economia Social
i del Tercer Sector.#

Jornadas sobre Banca Ética
Donosti [16-18 maig 2005] > Organitzat per
Proclade Euskadi i amb el suport de la
Diputació Foral de Guipúscoa es van
celebrar unes jornades sobre Banca Ètica
a Donosti. La conferència inaugural va ser
a càrrec de l’Arcadi Oliveras. El segon dia
van intervenir la Fundació Un Sol Món i COOP57. La
nostra conferència va tenir el títol “Servicios financieros
Éticos y Solidarios”. La cloenda de les jornades va ser
a càrrec d’Oikocrédit Euskadi i Fundació Fiare.
Era la primera vegada que feien unes jornades d’aquestes
característiques a Donosti, i van tenir un ampli ressò
mediàtic.
L’assistència a les diferents conferències va ser d’unes
80 persones, la majoria en representació d’entitats de
l’Economia Social i d’ONG’s, i totes van mostrar el seu
interès per les finances ètiques i solidàries.#

butlletí informatiu
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El projecte Fem Banca Ètica planteja la hipòtesi que és possible
trobar finançament per a projectes
amb un alt contingut social en un
entorn proper (el municipi) tot
creant una oportunitat d’inversió
ètica o alternativa per a persones
i entitats sensibilitzades per l’ús
que fan dels seus propis diners”.
En aquest marc, COOP57 va explicar
la seva experiència i realitat basada
en la canalització de l’estalvi de
persones i entitats per finançar projectes d’alt interès social. Un dels
temes més importants de
l’explicació va ser l’arrelament de
COOP57 al territori i, com a exemple, el seu creixement en xarxa amb
la constitució de COOP57- Aragó.
A la jornada de treball hi van assistir unes 50 persones representatives de les entitats que havien
participat en l'estudi de camp i dels
ajuntaments de les poblacions seleccionades.#
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Primera Feira Social de Portugal
reflexió
socis
préstecs
accions

Lisboa [18-20 març 2005] > En el marc de la Primera Feria
Social de Portugal (Lisboa, 18 a 20 de març), COOP57
va participar en un taller, conjuntament amb un
representant de la Banca Populare Ètica Italiana,
explicant la realitat i l'experiència en el camp del
finançament a projectes de l’Economia Social.
Van assistir-hi unes 70 persones que representaven
diferents entitats, fonamentalment, del Tercer Sector.#

xifres

10 Jornadas de Economía Solidaria
Saragossa [7-11 juny 2005] > Des de fa 10 anys, l’associació
Financiación Solidaria i la cooperativa La Veloz,
organitzen unes jornades d’Economia Solidària a
Saragossa.
En el marc de les jornades, el divendres 10 de juny, es
va presentar a la societat COOP57-Aragó com una realitat
que comença a funcionar i es va repartir un dossier de
presentació als assistents. A l’acte hi van assistir més
de 100 persones entre elles una representació del Consell
Rector de COOP57.
També hi van assistir
membres d’entitats de
REAS d’altres llocs de
l’Estat (Navarra, Madrid,
Valladolid, Balears,
Canàries) aprofitant que
la celebració de la seva
assemblea anual era el
dia següent a la
mateixa ciutat. Van
mostrar un gran
interès en poder
reproduir l’experiència
de la constitució del
COOP57-Aragó en
els seus territoris.#
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Fòrum Social de
la Mediterrània
(FSMED)
Barcelona [16-18 juny 2005] > En
el marc de la celebració del
FSMED, la Xarxa d’Economia
Solidària va organitzar un eix
temàtic sota el títol “Drets
Econòmics i Models de
Desenvolupament”.
L’eix va constar de 5 seminaris:
■ Comunicació alternativa i
economia solidària.
■ Consum responsable.
■ Desenvolupament personal i
inserció laboral.
■ Economia solidària com a eina
de canvi social.
■ Finances ètiques.
Els ponents eren principalment
catalans però també hi van
participar representants de la
resta de l’Estat, de França i
d’Itàlia.
COOP57 va coordinar i organitzar
el seminari sobre finances
ètiques. Una de les intervencions
més interessants d’aquest
seminari va ser la d’en Giovanni
Fortunato, en nom del Caes
d’Itàlia, explicant la seva
experiència en la comercialització
de productes d’assegurances
ètiques.#
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Dades interessants
Evolució de les aportacions de socis i sòcies
En euros
Aport. obligatòries
Aport. voluntàries
Aport. socis col·laboradors
TOTAL

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
202.132 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 260.647
37.560 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 261.031
17.750 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.077.735
259.441 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.599.413

* Les dades del 2005 són només del primer semestre
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Aportacions de socis/es col·laboradors

Evolució dels préstecs concedits
En euros
1999
Préstecs a llarg termini
156.606
Préstecs a curt termini
0
Endòs de Convenis
0
Subvencions del Dept. de Treball
0
TOTAL
156.606
1.000.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 331.126
0
0
0 80.500 149.600 128.371
0
0
0
0 159.193 219.375
0
0
0 43.500 155.307 95.000
68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 773.872

* Les dades del 2005 són només del primer semestre
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