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editorial
L’evolució del context econòmic contemporani es caracteritza per un
aclaparador encavalcament de diferents crisis i una agudització
de les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. Començant l’any
2008, amb un col·lapse immobiliari i financer, continuant l’any 2020
per una crisi provocada per una pandèmia global i seguint amb l’actual del sector energètic promoguda per un sistema econòmic basat
en l’extracció desmesurada de recursos i que se situa cada cop més al
límit del col·lapse.
Una crisi agreujada per una altra guerra indesitjable i probablement
evitable que, a més a més, destapa les contradiccions i la falta d’ètica
del món occidental. Mentre es fan grans proclames en contra de la invasió d’Ucraïna es transfereixen centenars de milions d’euros cada dia
per pagar les factures del gas i del petroli rus. Alhora s’apel·la a raons
humanitàries per ajudar a la població afectada mentre es tapaven els
ulls i les orelles quan les crisis humanitàries venien d’algun dels més
de trenta conflictes armats actius actualment.
El panorama actual és realment desconcertant. L’euríbor, l’índex
europeu que indica el tipus d’interès al que les entitats financeres
presten diners al mercat, està en negatiu des de fa temps. Es combina
amb una inflació disparada que tancà l’any 2021 amb un increment
mitjà dels preus del 6,5%. Desafia l’ortodoxia econòmica i és un reflex
de la inestabilitat actual. Concretament, l’IPC del sector de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles ha augmentat
un 23,3%, dificultant l’accés universal a aquests béns i serveis
essencials.
La pujada de preus de l’energia ha entrat, des de fa més d’un any, en
una espiral caòtica. Un autèntic malson per les famílies més vulnerables i pel conjunt de l’economia. I mentre les factures de la llum, gas
i combustible es disparen a màxims històrics, les sis grans empreses
energètiques de l’IBEX 35 han quadruplicat els seus beneficis arribant
a una xifra indecent de més de 10.000 milions d’euros el 2021. L’esgotament dels combustibles fòssils empeny inevitablement a un
canvi cap a un altre model energètic. La transició energètica ja no
és una opció. Com ho farem, sí.
I si no ho fem nosaltres, ho faran per nosaltres. De fet, ja ho fan:
l’oligopoli energètic ostenta la major part de la producció d’energies renovables i preveu invertir centenars de milers de milions
d’euros els pròxims anys. Tot per mantenir la seva posició de privilegi
i grans rendibilitats. Com a mostra icònica, la llista de la revista Forbes
de les 100 persones mes riques de l’estat espanyol. Les noves grans
fortunes que entren amb força provenen del sector de les renovables.
No és casualitat.
Es parla de transició energètica, però en realitat es perpetua
el dogma del creixement econòmic infinit sota el paraigua del
“capitalisme verd”. Igualment insostenible si implica augmentar
el consum energètic i material en un planeta finit. Cal debatre com
fer una transició energètica que no continuï paradigmes com l’acumulació de riquesa i un sistema de producció centralitzat, insostenible
mediambientalment, i on la producció no respon a les demandes de
consum sinó a estratègies geopolítiques i de mercat.
No seria més lògic produir allà on es consumeix? Enfortir el concepte de “democràcia energètica” on es combini la transició energètica
tecnològica descentralitzada amb l’aprofundiment de la democràcia i
la participació ciutadana.
L’economia social i solidària s’està articulant per construir projectes
de comunitats energètiques ciutadanes on, més enllà de l’autoproducció i el consum compartit, s’articuli una nova cultura d’ús de les
energies. A l’acció transformadora de la producció descentralitzada i del consum cooperatiu i democràtic, s’hi han de sumar
l’eficiència i la reducció de consum, la rehabilitació energètica
d’edificis, la mobilitat sostenible, la formació i la contribució a la
lluita contra la pobresa energètica.
Generar i sostenir estructures de decisió horitzontals i col·lectives que
puguin ser veritables escoles de democràcia econòmica i que permetin avançar cap a una sobirania energètica que ens desconnecti de les
lògiques actuals i ens connecti amb la vida i el planeta.

Balanç del 2021

Xifres rècord
en sòcies i préstecs
Durant el 2021 s’han concedit més de 23 milions d’euros en nous préstecs i s’ha arribat, pràcticament, a les 5.000 sòcies col·laborades. Alhora, s’ha superat amb escreix les 1.000 entitats sòcies de
serveis. Xifres que ens impulsen a seguir treballant per la transformació social i econòmica.
Préstecs d’inversió
i capitalització

Préstecs energia

9% 2.201.900€

803.386€ 3%

Avançament de
subvencions i factures

Préstamos
concedidos por
tipología

Préstecs locals

12% 2.682.000€

5.284.146€ 23%
Pòlisses crèdit i
Préstecs de tresoreria

Préstecs habitatge
14% 3.351.630€

8.940.065€ 38%

23.263.127 €

L’any 2021 ha continuat marcat per una
pandèmia que costa de marxar i per un
condicionament de les nostres vides que
segueix ben present. El context no es pot
desvincular de l’efecte en les capacitats
d’engegar, consolidar i fer créixer
projectes socioeconòmics, en aquest cas,
en el marc de l’economia social i solidària.
Però tot i les perspectives, el 2021 ha
suposat l’any amb les xifres de concessió
de préstecs més altes de la història de
Coop57. S’han concedit 23.263.126,85
euros en nous préstecs per un total de
319 operacions.
S’ha respost a les necessitats de
finançament, tant a curt com a llarg
termini, de les sòcies de serveis de Coop57.
Pel que fa a les necessitats de liquiditat,
s’han concedit més de 8 milions d’euros
en pòlisses de crèdit i més de 5 milions
en avançament de subvencions,
convenis i endossament de factures.
Pel que fa a préstecs que responen
a inversions de diferents índoles,
s’han concedit quasi 9 milions d’euros
destinats a millorar l’activitat productiva de
les entitats, projectes d’energia, d’habitatge
cooperatiu i d’adquisició i millores en
locals per part d’entitats sòcies.
D’altra banda, la base social de Coop57 ha
continuat creixent l’any passat. Quasi 400
2
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Préstecs concedits per sector d’activitat

en préstecs concedits 2021
3.840.899 €

17%

Habitatge, construcció,
arquitectura i urbanisme

1.486.081 €

6%

Alimentació, agricultura,
ramaderia i comerç just

978.220 €

4%

Cultura i Arts

1.766.500 €

8%

Educació i Formació

773.760 €

3%

Comunicació, audiovisuals, disseny,
publicacions i noves tecnologies

35%

Atenció a les persones
i a col.lectius específics

904.980 €

4%

Assessorament i consultoria

1.508.657 €

6%

Espais socials i de representació

2.948.639 €

13%

Medi Ambient, Sostenibilitat
i Transició energètica

4%

Altres

8.086.391 €

969.000 €

persones s’han incorporat a la cooperativa
i es tanca el 2021 gairebé amb una xifra
rodona: a 31 de desembre, amb les noves
incorporacions el còmput total sumava
4.966 sòcies col·laboradores. Pel que fa
a les noves sòcies de serveis, 71 entitats
de l’economia social i solidària s’han donat
d’alta. Així, el 2021 s’acabava amb 1.042
sòcies de serveis de Coop57, de tota
mena de sectors de l’ESS.

Les xifres de l’activitat creditícia i de la base
social reflecteixen la feina molt intensa
durant tot l’any, intentant ser àgils i útils en
la resposta a les necessitats de les sòcies
de la cooperativa. Un èxit col·lectiu que
demostra el dinamisme de l’economia
social i solidària i reafirma en la
necessitat d’una eina financera com
Coop57 al servei de la transformació
social.

Habitatge

Garantir el dret a l’habitatge a
través de les finances ètiques
Coop57 ha apostat per contribuir a construir alternatives que posin el dret a l’habitatge en el centre,
fora de l’especulació immobiliària i amb la cessió d’ús com a pal de paller. No és només parlar de cohabitatge, sinó anar més enllà i promoure aquell que surti del motlle capitalista per generar models
diferents que escapin de les lògiques del mercat.

CAL MET SCCL
Aguilar de Segarra

més de

5.000.000 €
dedicats a
l’habitatge
cooperatiu

280.000 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
PRINCESA 49 - Barcelona

500.000 €
HABITATGES LA BORDA SCCL
Barcelona

53.000 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL
ESTEL - Reus

Una de les primeres iniciatives que va
inspirar l’habitatge cooperatiu va ser el
projecte de Cal Cases, primera sòcia de
serveis de Coop57 que tenia com a eix
l’accés a l’habitatge des de la cessió d’ús i la
construcció de comunitats de convivència.
Aquesta incorporació va ser l’espurna que va
encendre la voluntat d’imaginar respostes
des dels serveis financers ètics i solidaris de
Coop57 que promoguessin i fessin realitat
projectes d’habitatge cooperatiu.
El primer préstec relacionat amb l’habitatge
que Coop57 va concedir va ser l’any 2017, a
Cal Met, SCCL. Després vindria el finançament al projecte d’habitatge cooperatiu que
rehabilitava un edifici al centre històric de
Barcelona: “Princesa, 49”, de la cooperativa
Sostre Cívic, l’any 2018. I aquell mateix any,
es concedia el préstec a La Borda, SCCL,
que aixecaria al barri de Sants de Barcelona
un edifici de fusta, insígnia per l’arquitectura
sostenible.
Des d’aquests inicis, a Coop57 s’han finançat
quinze projectes d’habitatge cooperatiu,
per un valor superior als 5 milions d’euros.
Els préstecs s’han fet a cooperatives de tota
mena, des d’urbanes i situades al centre de
ciutats densament poblades -com Barcelona, que també té l’exemple recent de La
Chalmeta-Llar Jove, al barri de La Marina
del Prat Vermell-, passant per projectes
rurals establerts en zones que han patit
despoblament.

56.053 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL
LA PALOMA - Reus

40.658 €
LLARS FAMILIARS HSJ SCCL

195.000 €
POC A COOP SCCL
Bages

189.000 €
CALAFOU SCCL
Cabrera d’Anoia

180.000 €
LLAR JOVE - MARINA
DEL PRAT VERMELL SCCL
Barcelona

345.480 €
VIURE JUNTES SCCL
Llacuna

520.700 €
SOSTRE CÍVIC SCCL
EL TURRÓS - Argegaler

1.200.000 €
COOP. OBRERA DE VIVIENDAS SCCL

GUADALUPE - Reus

El Prat de Llobregat

80.000 €

570.000 €

ENVALL SCCL
Lleida

530.000 €
COOPGABARRA SCCL
Dosrius

Revitalitzar el món rural i
recuperar patrimoni històric
El projecte Envall, SCCL, situal al poble
homònim a la Vall Fosca (Pirineu català), és
una cooperativa que vol revitalitzar el poble
des del punt de vista demogràfic, arquitectònic i socioeconòmic, després de trenta
anys d’abandonament.
Igual que Envall, hi ha altres iniciatives
d’habitatge cooperatiu a l’àmbit rural que
recuperen patrimoni arquitectònic català.
Per exemple, Viure Juntes, SCCL que se

LA TITARANYA
Valls

360.000 €
CAN PARERA DE CANYES SCCL
Sant Pere de Vilamajor

situa a la Masia Cal Valls de Rofes (Llacuna)
o el projecte El Turrós, impulsat per Sostre
Cívic, que recupera un mas a Argegaler (La
Garrotxa). Ambdós casos tenen terrenys
i espai per desenvolupar iniciatives més
enllà de l’habitatge, i tindran l’autoabastiment energètic o l’agroecologia com a
horitzó. S’inclou en aquest llistat la Masia
Can Servitge, a Vallfornosa, de la bagenca
Poc a Coop, SCCL.
En aquest sentit, s’ha finançat a la cooperativa de consum CoopGabarra, SCCL per
desplegar un projecte de vida col·lectiva

seccions

316.000 €
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Sòcies de serveis
sector habitatge

CAN CASES SCCL
Santa Maria d’Oló

ASOCIACIÓN

LEVANTANDO QUERENCIA
Querencia

CAN PARERA DE CANYES SCCL
Sant Pere de Vilamajor
nova construcció

així com un programa cultural, artístic i
comunitari a Can Gabarra, una masia del
segle XVI i una casa modernista del 1926,

“A Coop57 hi ha un total
de vint sòcies de serveis del
sector de l’habitatge. Totes
comparteixen la voluntat de
recuperar de l’especulació
un dret fonamental.”
totes dues designades patrimoni rural per
la Diputació de Barcelona.
A més, l’any 2021 s’ha formalitzat el
préstec a Can Parera de Canyes, SCCL,
per adquirir una masia històrica amb el
mateix nom, molt ben conservada i amb
una façana de porta dovellada i rellotge
de sol. Si bé els inicis del mas es remunten

Envall

4
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Manresa

VIURE JUNTES SCCL
Llacuna

Dosrius

Envall

rehabilitació

POC A COOP SCCL

Sant Boi de Lluçanès

COOPGABARRA SCCL

ENVALL COOPERATIVA SCCL

Llegenda

CAL MET SCCL

LLARS FAMILIARS. HSJ SCCL

CALAFOU SCCL

Reus

Vallbona d’Anoia

rural

urbana

sénior

feminista

criteris de sostenibilitat

a l’any 950, l’edifici actual és una construcció del segle XVI. S’hi vol desenvolupar
un projecte no només d’habitatge, sinó
també econòmic.

de Llars Familiars HSJ, SCCL. Coop57 n’ha
finançat tres iniciatives d’habitatge social
a Reus, que s’han destinat especialment a
famílies monoparentals.

Una resposta adaptada a les
necessitats de cada cas

Finalment, arran de l’experiència que
Coop57 ha anat adquirint, es va posar en
marxa la iniciativa Sòl Comunitari. És una
línia d’activitat que arranca l’any 2019, amb
molta feina prèvia, per desmercantilitzar
i socialitzar patrimoni amb un alt contingut social i/o mediambiental mitjançant
l’adquisició en propietat i administració de
sòl en benefici de la comunitat i d’entitats
d’economia social i solidària. En són exemples Can Bofill, una finca extensa situada
a la serra de Collserola barcelonina, i La
Titaranya, a Valls.

Hi ha casos molt particulars, com el de
la recuperació d’un antic recinte fabril a
Vallbona d’Anoia. Nascuda com a projecte
cooperatiu l’any 2011, Calafou és una
colònia ecoindustrial postcapitalista, com
expliquen al seu web, i han esdevingut un
espai per la innovació social, tecnològica i
política basada en l’autoresponsabilitat i la
cooperació.
Hi ha projectes que posen el focus en
garantir l’habitatge digne per a persones
en situació d’exclusió social, com fan des

Entre Patios, Madrid

En aquest segon cas, s’ha dut a terme
gràcies a l’adquisició de diverses finques

La Morada Coop Feminista d’Habitatge

SOSTRE CÍVIC SCCL
PRINCESA 49

LA MORADA

SOSTRE CÍVIC SCCL

COOP FEMINISTA D’HABITATGE SCCL

EL TURRÓS

Barcelona

Argelaguer

Barcelona

COOPERATIVA

OBRERA DE VIVENDAS COV

LA BORDA SCCL

El Prat de Llobregat

Barcelona

OMPLIM ELS BUITS SCCL

LA RAVAL SCCL

Barcelona

Manresa

Valls

MARINA DEL PRAT VERMELL SCCL
Barcelona

Iruña

del nucli històric de Valls, que és dels més
degradats socialment i urbanísticament a
Catalunya. S’estan rehabilitant els edificis

“L’aportació més gran
que pot fer Coop57 és
qualitativa, posant nous
debats sobre la taula i
estirant el sector cap a
la promoció d’un model
residencial de propietat
col·lectiva.”
i construint els espais que acolliran els habitatges en cessió d’ús i la seu social d’una
vintena d’entitats associatives i d’economia
social i solidària. Aquest projecte s’ha fet en
aliança amb La Dinamo, en un cas d’inter-

Llar Jove Marina del Prat Vermell, Barcelona

cooperació que ha permès la cotitularitat
de la propietat.
Per acabar, cal no oblidar que a banda
de les cooperatives d’habitatge que han
rebut finançament, a Coop57 hi ha un total
de vint sòcies de serveis d’aquest sector,
repartides entre les seccions territorials
de Catalunya, Aragón, Madrid o Euskal
Herria. Estan en diferents fases de projecte,
tenen més o menys recorregut, però totes
comparteixen la voluntat de recuperar de
l’especulació un dret fonamental.

Una aportació qualitativa al
problema de l’habitatge
La feina intensa dels darrers cinc anys a
Coop57 ha ensenyat que existeix una altra
manera d’accedir a l’habitatge, treballant
braç a braç amb moltíssims projectes i ve-

La Tiraranya, Valls

Madrid

LA TITARANYA SCCL

LLAR JOVE
ETXEKIDE S. COOP

ENTREPATIOS S.COOP.MAD.

SOMOS
CUIDADOS COMUNES S. COOP
Zaragoza

hiculant més de 5.000.000 d’euros a fer realitat projectes transformadors que puguin
ser exemple i mirall per tants d’altres. Tot i
això, la cooperativa de serveis financers és
conscient que no pot resoldre la problemàtica existent d’accés a l’habitatge des d’un
punt de vista quantitatiu.
L’aportació més gran que pot fer Coop57
és qualitativa, posant nous debats sobre la
taula i estirant el sector cap a la promoció d’un model residencial de propietat
col·lectiva.
Confrontar un sistema basat en l’explotació
i guiat pel màxim benefici en el menor
temps possible, amb un de producció
cooperativa que generi retorn social a la
comunitat. Un model que no especula, que
és viable i que, a més a més, funciona.

La Borda, Barcelona
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Comissió Feminista Som Totes

Un camí llarg de construcció
col.lectiva de l’estratègia
antiassetjament de Coop57
L’any 2019, la Comissió Feminista de
Catalunya es va plantejar la necessitat
d’elaborar per a Coop57 un protocol de
prevenció de l’assetjament sexual o discriminatori. Era un aspecte que la Comissió
Social valorava positivament en les entitats
que sol·licitaven ser sòcies de serveis, ja
que evidenciava un compromís major de
les organitzacions a l’hora d’afrontar les
violències masclistes.
En paral·lel, comença a articular-se la
Comissió Feminista Som Totes, amb dones
sòcies i treballadores de diferents seccions
de Coop57. A la fi del 2020, aquesta
comissió àmplia assumeix l’elaboració del
protocol com a part important del seu pla
de treball.
La comissió ha posat en el centre el
mètode de construcció del protocol, ja
que no podia ser un mer tràmit a complir,
sinó un procés compartit, de manera que
es consensués el contingut i la manera de
convertir aquesta documentació en una
eina d’aprofundiment del compromís de
tota l’organització.
Després de començar a treballar sobre un
esborrany, basat en el protocol antiassetjament de la Fede.cat, es va arribar a la conclusió que era necessari un acompanyament
extern que donés suport al procés de treball.
Llavors, es va sol·licitar a Creación Positiva,
sòcia de Coop57 Catalunya i referent en
l’àmbit de l’abordatge de les violències
masclistes, un pressupost per a estimar les
característiques i cost de l’acompanyament.

que ha finalitzat amb la redacció del “Protocol de prevenció i actuació en situacions
d’assetjament sexual o discriminatori, per
raó de sexe, per raó d’orientació sexual

comissió feminista

“S’ha fet un procés de creació, deliberació i consens, que ha
finalitzat amb la redacció del “Protocol de prevenció i actuació
en situacions d’assetjament sexual o discriminatori, per
raó de sexe, per raó d’orientació sexual i/o per raó d’identitat/
expressió de gènere en l’entorn laboral i marc cooperatiu”.

6

També es va incloure la previsió de les formacions que seran necessàries en la futura
implementació del protocol.
Durant un any i dos mesos, la Comissió
Feminista Som Totes ha fet reunions de
coordinació i sessions de treball amb
Creación Positiva. A més, tota la comissió
feminista s’ha reunit una vegada al mes en
un procés de creació, deliberació i consens,
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i/o per raó d’identitat/expressió de gènere
en l’entorn laboral i marc cooperatiu”. El
treball es presentarà en les assemblees de
febrer del 2022.
El procés no sols ha generat aquest
document, sinó que també –i això és molt
important– ha servit perquè les integrants
de la Comissió Feminista Som Totes es
coneguin més, ja que ha estat l’oportunitat

de compartir mirades i maneres de fer en la
creació d’un projecte col·lectiu.
L’esforç ha estat gran, tenint en compte a
més que la pandèmia de la Covid-19 ha impossibilitat trobar-se presencialment. La Comissió Feminista Som Totes considera que
totes aquestes energies han valgut la pena.
A més, s’ha agraït el bon acompanyament
de Creación Positiva i durant el camí s’ha
vist que, sense aquest suport, segurament hi
havia buits o febleses en el procés.
La Comissió Feminista Som Totes ha
treballat perquè el protocol s’aprovi com
a document referent de la cooperativa en
les Assemblees Generals Extraordinàries de
les Seccions Territorials i de Coop57 aquest
2022. Ara queda la següent part, que és
molt rellevant: la formació i aplicació de
les mesures preventives assenyalades en
el protocol, perquè aquest sigui una eina
viva i útil.

Dades a 31 de desembre de 2021

Noves altes i distribució
de sòcies al territori
Sòcies de serveis
TOTAL

NOVES ALTES

Andalucía
83
Aragón
67
Asturies
22
Catalunya 660
Euskal Herria 42
Galiza
60
Madrid
90
País Valencià 11
Mallorca
7

6
4
3
36
5
13
0
1
2

TOTAL

NOVES ALTES

Andalucía 332
Aragón
467
Asturies
73
Catalunya 3.097
Euskal Herria 190
Galiza
194
Madrid
462
País Valencià 115
Mallorca
35

25
13
4
229
33
31
18
17
1

1.042 70
+ 500
100 - 500
50 - 100
25 - 50
10 - 25
5 - 10
<5

2021

Sòcies col.laboradores

4.965 371
500 - 2.000
250 - 500
100 - 250
50 - 100
25 - 50
10 - 25
< 10

seccions

+ 2.000

2021
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Seccions territorials
Segon semestre 2021

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.

Andalucía
Durant el segon semestre s’han unit dotze
sòcies col·laboradores. També ha suposat
l’augment de l’activitat creditícia. El finançament concedit en aquest semestre ha estat
de 854.800 euros, xifra rècord per a Coop57
Andalucía. Han estat set préstecs per a
compra de locals, finançament de circulant,
inversions i un avançament de subvenció.
S’ha participat en fires d’economia social
i s’han fet presentacions a Osuna, Sevilla,

Aragón
Durant la segona meitat del 2021 s’han
donat d’alta vuit sòcies col·laboradores
i dues sòcies de serveis. S’ha concedit finançament per valor de 339.950 euros.
El semestre ha estat molt marcat per la
preparació i llançament, juntament amb
la Fundació Coop57, de la campanya de
micromecenatge #SomosMimbres, en
suport a Asociación Gusantina. Ha estat
tot un èxit de participació i solidaritat del
teixit associatiu saragossà i de la base social
de Gusantina i Coop57. S’han recollit més

Asturies

seccions

En el segon semestre, tres sòcies
col·laboradores i una sòcia de serveis s’han
donat d’alta.

8

Destaquen tres moments significatius en
aquests sis mesos. El primer, la preparació
i celebració de la taula rodona “La cara
oculta de Amazon” per a reflexionar sobre
els efectes que tindrà la implantació de la
multinacional en la comunitat asturiana i
les alternatives que es poden oferir des de
l’economia solidària.
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332 SÒCIES COL·LABORADORES

83 SÒCIES DE SERVEIS

Córdoba, Jerez i l’Algarve. A Córdoba s’ha
donat a conèixer l’experiència de Coop57
a estudiants i companyes de l’economia
solidària de Bolívia. A Cádiz, s’ha presentat la nostra aposta de finances ètiques a
companyes de la cooperativa hondurenya
Chorotega, amb les quals s’han visitat els
projectes de EQUA, la llibreria La Clandestina i Cooperactiva perquè coneguessin
alguns dels projectes finançats per Coop57
Andalucía.

467 SÒCIES COL·LABORADORES

67 SÒCIES DE SERVEIS

de 20.000 euros en un temps rècord: en
un parell de setmanes, el suport mutu va
desbordar les expectatives.
A l’àmbit organitzatiu, les comissions social i
tècnica i el consell de secció han desenvolupat el treball d’avaluació de l’any vigent i la
planificació per al 2022. D’altra banda, s’ha
participat en diverses propostes i esdeveniments. Entre elles, les XXVI Jornades d’Economia Solidària d’Aragón, i el procés del Pla
d’Impuls de l’Economia Social a Aragón.

73 SÒCIES COL·LABORADORES
El segon, l’impuls de la secció amb la
incorporació de Axuntase, Soc. Coop.
Asturiana, i la renovació de dues pòlisses de
crèdit, per un valor conjunt de 27.000 euros.
Finalment, el tercer moment ha estat
l’avaluació del pla d’acció del 2021 i
l’elaboració del pla per al 2022, que va
implicar el consell de secció, la comissió
social i tècnica en un interessant procés de
participació.

22 SÒCIES DE SERVEIS

Catalunya

Per desè any consecutiu, s’ha participat i

donat suport a la Fira d’Economia Solidària
de Catalunya (FESC), celebrada a l’octubre.
En aquesta, Coop57 Catalunya ha tingut
l’oportunitat de conversar en dues taules
rodones: “Polítiques públiques o autonomia del sector cooperatiu en la generació
de llocs de treball” i “10 anys de FESC:
Finances ètiques en l’articulació i potenciació de l’ESS”. També s’ha participat en
el rodatge del documental “*Finances que
transformen. Finances ètiques i cooperatives a Barcelona” (2021, FETS).

Euskal Herria
A Euskal Herria s’han incorporat una sòcia
de serveis i dotze sòcies col·laboradores
en el segon semestre de 2021. En l’àmbit
financer, s’han concedit dos préstecs. Un
d’ells ha significat el major préstec concedit
fins avui des de Koop57 Euskal Herria. S’ha
concedit un préstec per un valor de 400.000
euros a Katakrak per a finançar l’adquisició
del local on l’entitat desenvolupa les seves
activitats.
S’ha participat en diverses ponències i

Galiza
El segon semestre de l’any ha continuat el
camí positiu del primer. S’ha aconseguit una
xifra històrica, superant el nombre d’altes de
sòcies col·laboradores i de serveis fins ara
aconseguides: setze i sis, respectivament.
També ha estat rècord la quantitat d’estalvi
que s’ha aportat a Coop57 des de Galiza:
471.000 euros. Pel que refereix al finançament, s’han resolt positivament onze

Madrid

En aquest període, s’han incorporat cinc
sòcies col·laboradores i s’han concedit tres
préstecs de circulant per un valor conjunt
de 85.000 euros.
El segon semestre ha suposat per a Coop
57 Madrid un procés de transició i canvis
amb l’arribada de la nostra companya Sara
Guarín, qui ara està a càrrec de la Secretaria
Tècnica. Amb aquest nou aire, es busca
enfortir la secció en tots els àmbits. Per això,
s’ha concentrat esforços a canviar l’enfocament i les maneres de relacionar-nos amb
els actors més rellevants de l’ESS de Madrid.
S’ha treballat per aprofundir la nostra mi-

678 SÒCIES DE SERVEIS

190 SÒCIES COL·LABORADORES

42 SÒCIES DE SERVEIS

formacions, amb Olatukoop, Mundu Berri
Bat, la taula rodona de Finantzaz Haratago
sobre finances ètiques, el curs de REAS
Nafarroa i en una formació d’Enginyeria
Sense Fronteres.
A més, el Govern de Navarra ens ha convocat a una reunió per a parlar sobre les
comunitats energètiques, per a compartir la
nostra experiència i posar el nostre granet
de sorra en els sistemes energètics transformadors.

194 SÒCIES COL·LABORADORES

60 SÒCIES DE SERVEIS

sol·licituds de préstecs, amb un import de
371.054,75 euros.
S’ha participat en set fòrums i espais de
divulgació, tant presencials com virtuals,
de diversos tipus. Destaca la presència de
Coop57 Galiza en la Fira d’economia social
de Ecos del Sur a A Coruña, la Mostra do
Possible a Cangas i la Fira de Mercat Social
de l’Ajuntament de Carballo.

463 SÒCIES COL·LABORADORES

90 SÒCIES DE SERVEIS

rada feminista i antiracista amb el propòsit
d’ampliar el nostre marge d’incidència
en les entitats amb aquesta perspectiva.
Així mateix, s’ha reconstruït el conveni de
col·laboració amb REAS de cara a millorar
el treball col·laboratiu i amb la finalitat de
projectar accions per a l’enfortiment a les
entitats del Mercat Social.
S’ha tancat el 2021 amb la celebració del
Consell Rector a Madrid. En aquest es va
presentar la primera versió del protocol
intern d’actuació davant assetjament sexual
o discriminatori. També ha estat un espai de
treball sobre el pla de treball, el pressupost i
l’agenda política interna per a l’any vinent.

seccions

Durant el segon semestre de l’any, s’han
donat d’alta 98 sòcies col·laboradores i
quinze sòcies de serveis en territori català.
D’altra banda, s’han batut rècords en la part
financera. Primer, perquè s’han concedit
dos préstecs a Som Energia que han suposat el volum més elevat de la secció, amb
2.000.000 d’euros. D’altra banda, la xifra
global d’aquest 2021 ha excedit al d’anys
anteriors: 18.988.642 euros en total.

3.249 SÒCIES COL·LABORADORES
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Segon semestre 2021
Noves sòcies de serveis
i nous préstecs
ANDALUCÍA
6

NOVES SÒCIES DE SERVEIS

6 NOUS PRÉSTECS

802.800 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
7.300 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
7.500 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
173.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS
615.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Asociación de Técnicos de Actividades Acuaticas del
Aljarafe | Marinaleda, S. Coop. And. | Asociación Ponte | Iniciativas psicosociales

TAVORA TEATRO ABIERTO, S.COOP.AND

173.000 € Préstec de locals
Cooperativa mixta en la que tenen cabuda diferents tipus de sòcies
-treballadores, col·laboradores i consumidores- de l’àmbit teatral.
Conjuntament, tècnics i artistes fan possible diferents manifestacions artístiques. El préstec finança l’adquisició del local de la
cooperativa.

ASOCIACIÓN AVANTI ANDALUCÍA SIGLO XXI

7.500 € Avançament de subvenció
Associació sense ànim de lucre, ubicada a Sevilla, que fa intervencions relacionades amb l’acció social i els serveis educatius. El préstec
avança l’import d’una subvenció per projectes d’acompanyament a
infants.

ECOTONO, S. COOP. AND

18.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa sense ànim de lucre constituïda l’any 2002 formada per un
equip interdisciplinar que treballa en el marc de l’educació, participació
i comunicació per la sostenibilitat. El préstec finança una subvenció pel
diagnòstic amb dones en situacions de vulnerabilitat.

ARAGÓN
2 NOVES SÒCIES DE SERVEIS
339.950

5 NOUS PRÉSTECS

€ TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

sòcies i préstecs

11.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
150.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS

137

30

NOUS

NOVES

PRÉSTECS

ENTITATS

SOCIEDAD COOPERATIVA MALALETRA

11.000 € Préstec d’inversió
18.950 € Préstecs de capitalització
Cooperativa que impulsa un centre social llibreria, compromesa amb
l’ESS. Aposta pels llibres com eines adequades per una transformació
positiva de la realitat social. Els diferents préstecs enforteixen l’estructura financera de l’entitat i en consolida el seu funcionament.

ASOCIACIÓN TRASTORNOS
DEPRESIVOS DE ARAGÓN (AFDA)

Associació destinada al tractament psicoterapèutic de l’ansietat, estrès,
depressió i moments adaptatius complicats, basada en els valors de
l’accessibilitat, suport mutu, cooperació i la responsabilitat. El préstec
finança la reforma d’un local per convertir-se en la nova seu de l’entitat.

ASTURIES
1 NOVA SÒCIA DE SERVEIS

2 NOUS PRÉSTECS

27.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
615.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Kikiricoop, S. Coop. Ast | Finca El Cabillón

AXUNTASE, SOC. COOP. ASTURIANA

CATALUNYA
15 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

104 NOUS PRÉSTECS

11.134.756 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
170.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
20.000 € EN PRÉSTECS DE TRESORERIA
2.648.348 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
96.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES
2.130.000 € EN PRÉSTECS D’HABITATGE
590.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS

160.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

3.417.508 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT

2n semestre 2021

NOVA

Cooperativa asturiana d‘iniciativa social de consumidores i usuàries que impulsarà un projecte d’habitatge Intergeneracional, divers,
des d’una filosofia de vida basada en la solidaritat, la sostenibilitat i
l’autogestió.

2.062.900 € EN PRÉSTECS D’ENERGIA
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NOVA

150.000 € Préstec de locals

18.950 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Fundación El Tranvía

NOVA

13.291.560 €
EN PRÉSTECS CONCEDITS
LA PRODUCTORA, SCCL

MAGRANES, SCCL

NOVA

Cooperativa que treballa per la transformació social i personal
en què la innovació, la passió i la creativitat impulsin nous escenaris
on revisar les afectivitats i les sexualitats en el marc dels feminismes
interseccionals.

ÀÓ COOP, SCCL – CÀMERES I ACCIÓ

NOVA

20.000 € Avançament de subvenció
Cooperativa del sector de l’audiovisual. Aporta coneixements teòrics i
pràctics per analitzar, entendre i representar la realitat des del llenguatge audiovisual a través d’eines de creació col·lectiva amb la mirada de la
transformació social.

ASSOCIACIÓ ENTREMARES.
MATERNITAT, CRIANÇA I SALUT

NOVA

20.000 € Préstec d’inversió
Projecte nascut al 2016 ubicat a Cornellà de Llobregat que gestiona
un Centre Integral per a les famílies, dedicat a l’acompanyament a la
maternitat i la criança i a la salut familiar. El préstec finança les obres
d’adequació del local de l’entitat.

SOCIAL PROJECT 4.0

NOVA

18.200 € Avançament de subvenció
Entitat que funciona des de fa més d’una dècada a les comarques
gironines, però creada formalment l’any 2019. Treballa per acollir a
persones nouvingudes, fomentar el respecte i la solidaritat entre pobles
i la transformació de la societat.

ASSOCIACIÓ LOLA, NO ESTÀS SOLA

NOVA

50.000 € Avançament de subvenció
Associació creada el 2017 per a promoure l’apoderament personal, grupal i comunitari de les dones en situació de sense-llar al barri barceloní
de Nou Barris. Alhora fa activitats de sensibilització, formació i treball en
xarxa sobre el sensellarisme femení.

EL REFUGI, LLIBRERIA CRÍTICA, SCCL

NOVA

20.000 € Préstec de tresoreria
Cooperativa de recent creació ubicada a la Seu d’Urgell que gestiona
una llibreria crítica amb l’objectiu de crear un pol cultural, literari i de
pensament crític referent al Pirineu. El préstec finança les necessitats de
tresoreria relacionades amb la posada en marxa del projecte.

LES ABELLES, SCCL

NOVA

Cooperativa creada per dones emprenedores procedents de diferents entitats amb origen estranger i residents a la ciutat de Reus amb
l’objectiu d’impulsar una cooperativa de cures per a dignificar el sector.

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU POPULAR DE L’ALT URGELL

NOVA

Centre social autogestionat ubicat a la Seu d’Urgell que es constitueix
amb valors antifeixistes, antiracistes i feministes. És un espai de trobada
que aglutina entitats i col·lectius que treballen per la transformació
social.

SOMRIU PENEDÈS, SCCL

NOVA

20.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa d’acció social i sense ànim de lucre ubicada al Penedès
i que gestiona un espai terapèutic i d’acompanyament que ofereix
serveis de psicologia, psicomotricitat i fisioteràpia. El préstec finança
l’adequació i equipament del local de l’entitat.

LA RENEGÀ
COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL

NOVA

Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús integral feminista, ubicada a
Santa Maria de Palautordera i liderada per dones.

SALTA, EMPRESA D’INSERCIÓ

NOVA

250.000 € Avançament de subvenció
Empresa d’inserció promoguda per la Fundació Ared que incorpora al
mercat laboral a persones amb especials dificultats a través d’un procés
d’acompanyament personalitzat i adaptat a les seves necessitats.

ASSOCIACIÓ DE SOFTWARE LLIURE
DECIDIM

NOVA

Associació democràtica que s’encarrega de la governança de la comunitat “Decidim”, la plataforma digital de participació ciutadana que vol
democratitzar la societat mitjançant la construcció de tecnologia de
manera lliure, oberta, col·laborativa i reflexiva.

CASAL LA TAFANERA

NOVA

Espai de dinamització comunitària, social i cultural que neix de
la necessitat de generar relacions de suport mutu i solidaritat entre els
col·lectius anticapitalistes de Terrassa.

RESILIENCE EARTH, SCCL

NOVA

Cooperativa ubicada a la Garrotxa que aposta per la resiliència
comunitària, el disseny regeneratiu i l’economia social i solidària com a
eines fonamentals per a la transformació social, ecològica i econòmica.

sòcies i préstecs

PÒLISSES DE CRÈDIT A: Associació Obrint Cultura | Energia per la Igualtat,
SCCL | Associació Stop Sida | Fundació Pere Mitjans | Arrels Fundació | Iridia,
Centre per la Defensa dels Drets Humans | Federació d’Entitats Amigues de
Can Carol i Consolat (FEACCC) | Magranes, SCCL | Bosquerols, SCCL | IDÀRIA,
SCCL | Nou Indret, SCCL | Associació Tantàgora Serveis Culturals | Grup de
Periodistes Ramon Barnils | AMISI (Associació per la Mediació Intercultural
i Social amb Immigrants) | Trèvol Missatgers, SCCL | L’Economat, SCCL
| Biciclot, SCCL | Fundació Surt | Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears | Associació In Via | Obertament, Associació Catalana per
la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental | Terra d’Escudella, Produccions
Gastronòmiques i Culturals, SCCL | Filigrana, Produccions 360 | La Productora,
SCCL | Rezero. Fundació Prevenció de Residus i el Consum | La Feixa, SCCL | La
Ciutat Invisible, SCCL | Actuavalles | Castellers de la Vila de Gràcia | LaCol, SCCL
| Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (AMIC) | I-Labso,
SCCL | Eixida del Teler, SCCL | Centre d’Estudis de l’Hospitalet | Labcoop,
SCCL | Cierto Estudio, SCCLP | Dones amb Empenta | L’Arada, SCCL | Federació
Salut Mental de Catalunya | Associació Habitats. Grup per la conservació de
l’entorn natural | Labaula Arquitectes, SCCLP | Fundació Privada Mambré |
Associació de Software Lliure Decidim | Emelcat, SCCL | Barabara Educació,
SCCL | Malarrassa, SCCL

NOVA

Cooperativa centrada en la dinamització i la difusió cultural a través de les arts i mitjans audiovisuals oferint serveis creatius a qualsevol
col·lectiu que treballi en el sector cultural o que tingui retorn social.
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AVANÇAMENTS DE SUBVENCIÓ I ENDOSSAMENT DE FACTURES A CATALUNYA
TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL

Generalitat de Catalunya

Foment de la sobirania alimentària

FUNDACIÓ PRIVADA PERE CLOSA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Promoció del poble gitano a Catalunya

ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
DE CATALUNYA I BALEARS

59.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Prevenció del VIH/Sida

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

172.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Promoció del poble gitano a Catalunya

CULTURA 21, SCCL

25.000,00 €

Institut Català de les Empreses
Promoció del llibre en català i occità
Culturals

ORATGE ASSOCIACIÓ

40.000,00 €

ASPASIM

Educació en el lleure

ADEFFA

25.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Custòdia fluvial

L'OLIVERA, SCCL

124.200,00 €

Ajuntament de Barcelona

Inserció laboral i agricultura ecològica

ARTIGA COOP, SCCL

50.000,00 €

Leader

Participació ciutadana

FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Foment de la salut

GIMNAS SOCIAL SANT PAU, SCCL

20.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Inclusió social

ASSOCIACIÓ D'ASSISTÈNCIA A
DONES AGREDIDES SEXUALMENT

30.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Lluita contra les violències masclistes

MARTINET SOLIDARI

30.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Polítiques socials

FUNDACIÓ PRIVADA ARED

130.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Inclusió social

17.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Dinamització social

PERIFERIA CIMARRONXS, SCCL

100.300,00 € Generalitat de Catalunya

Enfortiment de l’associacionisme

DONES AMB EMPENTA

90.984,84 €

Generalitat de Catalunya

Prevenció de les violències masclistes

FEDERACIÓ D’ENTITATS DE CALÀBRIA 66

16.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Dinamització i participació veïnal

XARXA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA
DE CATALUNYA

70.000,00 €

Ajuntament de Barcelona

Foment de l’Economia Social i Solidària a Catalunya

UNIVERSITAT PROGRESSISTA
D’ESTIU DE CATALUNYA

11.000,00 €

Diputació de Barcelona

Educació i formació progressista i en català

ASPASIM

73.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Foment dels Drets Socials

EL CARGOL DE MOLINS, SCCL

40.000,00 €

Ajuntament de Molins de Rei

Serveis educatius

ASSOCIACIÓ GENERA

21.000,00 €

Ministerio de Igualdad

Drets de les Dones

GPL, SCCL

16.000,00 €

Ajuntament de Ripollet

Publicacions locals

E.I. SAOPRAT

65.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Inserció sociolaboral

FAGIC

149.647,50 €

Generalitat de Catalunya

Foment dels Drets Socials

FEDERACIÓ SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

54.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Polítiques socials

TERRITORI DE MASIES COOP, SCCL

8.800,00 €

Servei d’Ocupació de Catalunya Foment de l’ocupació juvenil

FEDERACIÓ D’ENTITATS
SOCIOCULTURALS I DE LLEURE DE
SANT ANDREU DE PALOMAR

50.000,00 €

l’Ajuntament de Barcelona

CONFAVC

Gestió Cívica d’equipaments comunitaris

150.000,00 € Generalitat de Catalunya

Treball per la salut mental juvenil

ASSOCIACIÓ AMIC

216.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Suport a mitjans d’informació

BICICLOT, SCCL

50.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Foment de la mobilitat sostenible

CREARSA SCCL

15.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Ateneus Cooperatius

PERIFERIA CIMARRONXS SCCL

20.000,00 €

Generalitat de Catalunya

Estudis de viabilitat de música en viu

E.I. FORESTERRA SCCL

47.500,00 €

Generalitat de Catalunya

Inserció sociolaboral

ADEFFA

23.000,00 €

Fundació Biodiversidad

Transició ecològica

PASSARVIA, EMPRESA D’INSERCIÓ

62.365,41 €

Generalitat de Catalunya

Inserció sociolaboral

ASSOCIACIÓ SOMESQUEIX SOCIAL

9.350,00 €

Servei d’Ocupació de Catalunya Foment de l’ocupació juvenil

OBERTAMENT, ASSOCIACIÓ

sòcies i préstecs

25.000,00 €
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5.000 € Préstec d’inversió
Finca pagesa que combina diferents projectes agroecològics, com el
projecte d’horticultura Torna Terra, una plantació de pomes ecològiques de muntanya, i la cria respectuosa de conills lliures d’antibiòtics
i amb alimentació ecològica. El préstec finança l’adquisició d’una
picadora de residus de collita i esporga.

FIL A L’AGULLA, SCCL

85.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa que acompanya a persones i grups en processos de presa
de consciència amb vocació de transformar allà on incideix. El préstec
finança les obres de rehabilitació del nou local de la cooperativa.

CAL CAMAT

40.000 € Préstec d’inversió
Projecte d’agricultura ecològica entorn dels llegums i els cereals. El
préstec finança la compra i instal·lació de maquinària amb l’objectiu de
disposar d’un obrador propi.

LLAR JOVE - MARINA DEL PRAT VERMELL, SCCL

28.421 € Préstec d’energia
Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús al barri de la Marina de Barcelona. Una comunitat participativa des dels valors del cooperativisme i
el foment del teixit social al barri. El préstec finança la inversió per a la
instal·lació d’autoconsum compartit a la finca.

PRODUCCIÓ D’ENERGIA MARESME 128, SCCL

34.479 € Préstec d’energia
Cooperativa impulsada per la Comunitat de Propietaris Maresme 128 de
Barcelona i té per objecte actuar com a comunitat energètica. El préstec
finança la inversió per a la instal·lació d’autoconsum compartit a la finca.

SOM ENERGIA, SCCL

2.000.000 € Préstec d’energia
Cooperativa de consum d’energia verda de comercialització i producció
d’origen renovable. El préstec finança les tensions de tresoreria de l’entitat derivades de l’excepcional augment del preu de l’energia, les fortes
garanties i els curts terminis de pagament del sector.

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS, SCCL

1.200.000 € Préstec d’habitatge
Cooperativa que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies
treballadores del Prat i que avui segueix oferint serveis i suport a més
de 1.000 sòcies. El préstec finança del projecte de construcció d’habitatges de lloguer assequible, estable, sostenible i cooperatiu al municipi
de El Prat de Llobregat.

LA TITARANYA, SCCL

570.000 € Préstec d’habitatge
La Titaranya és una cooperativa d’habitatges i locals en cessió d’ús
al cor del Barri Antic de Valls. El préstec finança la rehabilitació de les
finques per tal construir-hi els habitatges i locals previstos.

CAN PARERA DE CANYES, SCCL

360.000 € Préstec d’habitatge
Cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús a la Masia Can Parera a
Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental. Vol desenvolupar una forma
de vida comunitària, sostenible i integrada amb l’entorn. El préstec
finança la rehabilitació de la masia.

ARTIGA COOP, SCCL

190.000 € Préstecs de locals
Cooperativa de consumidores ubicada al barri vell d’Olot que esdevé
un gran espai de consum agroecològic i solidari. El préstec finança les
obres d’adequació de l’edifici on s’ubicarà el projecte.

ASSOCIACIÓ ALBA

400.000 € Préstec de locals
Associació que vol oferir una atenció integral a persones amb qualsevol
tipus de discapacitat, diagnòstic en salut mental o altres col·lectius en
risc d’exclusió. El préstec cobreix part del finançament necessari per
construir un Centre de recursos i de suports comunitaris a la Vall del
Corb.

EUSKAL HERRIA
3 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

2 NOUS PRÉSTECS

430.000 € TOTAL DE PRÉSTECS CONCEDITS
400.000 € EN PRÉSTECS DE LOCALS
30.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Aztiker, Koop. Elk.Txikia

FARAPI, KOOPERATIVA ELKARTEA

NOVA

Cooperativa ubicada a Donostia que desenvolupa processos
amb persones i col·lectius combinant disciplines com l’antropologia, el
feminisme, els processos de participació i l’economia.

TXAPELKOOP ELKARTE TXIKIA

NOVA

Cooperativa de producció agrícola combinada amb la ramadera. Són
un grup de joves que s’han unit per donar continuïtat al sector agrari,
que té un escàs relleu generacional.

BIZIOLA ELKARTEA

NOVA

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.

1978 KOOPERATIBA ‘KATAKRAK’

400.000 € Préstecs de locals
Cooperativa que gestiona un espai autònom i anticapitalista, destinat a
usos socials i culturals. Basa la seva activitat en dos eixos fonamentals:
els llibres, com a instrument per generar debats ideològics i polítics, i la
sobirania alimentària. El préstec finança l’adquisició del local en el qual
desenvolupa les seves múltiples activitats.

GALIZA
6 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

11 NOUS PRÉSTECS

292.054 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
15.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
132.370 € EN AVANÇAMENT DE SUBVENCIONS
7.684 € EN PRÉSTECS DE CAPITALITZACIÓ
95.000 € EN PRÉSTECS D’ENERGIA
42.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Asociación galega de Profesionais da Xestión Cultural
(AGPXC) | Suseia S. Coop. Galega | Catro Ventos Editora, S. Coop. Galega

SUSEIA, S. COOP. GAL.

NOVA

Cooperativa de treball associat de creació de vídeos a través de la
cooperació i la implicació social per formular noves solucions comunicatives apostant per l’ètica empresarial i l’economia sostenible.

LUGAR DA VEIGA, SLL

NOVA

Societat laboral que es crea l’any 2005 per posar en marxa un
projecte de producció responsable a través de un obrador de producció
de galetes.

sòcies i préstecs
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A MILPA DO SALNÉS, S. COOP. GAL.

NOVA

Cooperativa de treball creada al 2020 i ubicada a la província de
Pontevedra dedicada a la producció de farina de panís ecològica, transformació artesanal i investigació en temes relacionats amb l’agricultura
ecològica i el medi ambient.

CATRO VENTOS EDITORA, S. COOP. GAL.

NOVA

Cooperativa de treball sense ànim de lucre ubicada a Vigo i creada l’any 2016 del sector editorial posant especial èmfasis en l’ecoedició.
El projecte es crea per desenvolupar una activitat editorial coherent
amb els principis ètics de l’economia social i de l’ecologia.

ALCRIQUE, S. COOP. GAL.

3 NOUS PRÉSTECS
85.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
85.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Freepress, Soc. Coop. Mad | Abierto Hasta el Amanecer, Soc. Coop. Mad. | Acais Comunidad y desarrollo, Soc. Coop. Mad.

NOVA

Cooperativa ubicada a Tomeza, Pontevedra, que desenvolupa la
seva activitat en la producció agrícola i ramadera, incloent la producció
orgànica, la comercialització de productes hortícoles, confitures i
herbes aromàtiques.

A FEITO, S. COOP. GAL.

MADRID

NOVA

15.000 € Préstec d’inversió
Projecte cooperatiu de recent creació ubicat a Miño (A Coruña), que
obre una botiga de venda a granel de productes de proximitat i ecològics. El préstec finança les inversions necessàries per iniciar l’activitat de
la cooperativa.

ASOCIACION SOS RACISMO GALICIA

50.000 € Avançament de subvenció
Organització que treballa per garantir el respecte als Drets Humans des
d’una perspectiva antiracista. El préstec avança l’import de la subvenció
atorgada per la Xunta de Galicia per projectes de lluita antiracista.

CONSUMO CONSCIENTE ARBORE
S. COOP. GALEGA

7.684 € Préstecs de capitalització
Projecte d’economia solidària que agrupa a consumidores que tenen
accés a productes ecològics, locals i de comerç just. El préstec enforteix
l’estructura financera de l’entitat.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS
EN MAN COMÚN DE TAMEIGA

95.000 € Préstec d’energia
Un monte veciñal és una figura de propietat veïnal i col·lectiva que
gestiona l’aprofitament de les muntanyes i dels seus recursos. El préstec
finança la instal·lació d’un sistema de producció d’energia renovable per
a la seva sobirania energètica.

7H, S. COOP. GALEGA

20.070 € Avançament de subvenció
Cooperativa dedicada a la creació i l’acció cultural, així com a la formació i promoció en economia social. El préstec avança l’import d’un
projecte amb perspectiva de gènere finançat pel Consello de Santiago
de Compostela.

ASOCIACION ARRAIANAS

62.300 € Avançament de subvenció
Associació de Santiago de Compostel·la que treballa per la justícia
social i els drets humans, amb especial atenció a col·lectius migrants i a
dones. El préstec avança l’import de la subvenció atorgada per la Xunta
de Galicia per projectes de l’entitat.

MALLORCA
2 NOVES SÒCIES DE SERVEIS

1 NOU PRÉSTEC

30.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
30.000 € EN PRÉSTECS D’INVERSIÓ
CORDA I POAL CULTURAL, S. COOP. MALL. NOVA

30.000 € Préstec d’inversió
Cooperativa cultural de consum formada per diferents entitats i persones que gestiona l’Espai Suscultura, ubicat a Palma, que desenvolupa
activitats culturals, d’esbarjo, gestió d’esdeveniments, activitats de promoció del cooperativisme i un espai de restauració. El préstec finança
l’adequació del local de l’entitat.

OBRA CULTURAL BALEAR

NOVA

30.000 € Préstec d’inversió
Entitat fundada l’any 1962, amb una àmplia presència a les Illes Balears,
per promoure la llengua i la cultura pròpia i defensar el dret al ple
autogovern. Treballa en tres eixos: llengua, cultura i país.

PAÍS VALENCIÀ
1 NOVA SÒCIA DE SERVEIS

3 NOUS PRÉSTECS

150.000 € TOTAL DE NOUS PRÉSTECS CONCEDITS
130.000 € EN ENDOSSAMENT DE FACTURES
20.000 € EN PÒLISSES DE CRÈDIT
PÒLISSES DE CRÈDIT A: Transversal, Coop. Val.

TRANSVERSAL, COOP. VAL.

NOVA

Cooperativa ubicada a Castelló dedicada a la formació, l’assessorament
i l’acompanyament en l’àmbit de la comunicació, la participació ciutadana, el desenvolupament local i el disseny de polítiques públiques.

TECNINAU COOPERATIVA VALENCIANA

60.000 € Endossament de factures
El préstec finança les factures emeses per la gestió de les Escoles de la
Mar de la Generalitat Valenciana a Burriana i Benicàssim.

ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE

sòcies i préstecs
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El préstec finança les factures emeses per la prestació de serveis en centres de menors gestionats per l’entitat.

Dades a 31 de desembre del 2021
Saldo de les

aportacions

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Fons propis
Fons de garantia de préstecs
Aportacions voluntàries sòcies
de serveis i col·laboradores

TOTAL

Préstecs

2015
2015
1.943.641

2016
2016
2.115.729

2017
2017
2.304.395

2018
2018
2.494.602

2019
2019
2.689.405

2020
2020
2.856.124

2021
2021
3.075.852

154.608

205.332

255.716

296.463

368.863

423.628

435.239

28.230.851

30.641.020

32.942.060

35.434.833

39.039.530

43.677.587

48.564.705

30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797 46.957.339 52.075.796

36.000.000

concedits

30.000.000

24.000.000

3

18.000.000

12.000.000

6.000.000

0
Préstecs d’inversió a curt i llarg termini
Préstecs d’habitatges i locals d’entitats

2015
2015
1.867.400

2016
2016
3.006.230

2017
2017
3.059.053

2018
2018
3.185.062

2019
2019
3.292.066

2020
2020
3.812.126

2021
2021
568.547

-

-

2.391.000

1.180.000

1.706.118

1.546.000

6.033.630

Pòlisses de crèdit i préstecs de tresoreria

1.052.570

931.030

1.988.428

4.628.094

6.121.200

7.349.915

8.940.065

Avançaments de finançament

5.140.840

4.689.008

5.356.365

5.258.494

8.190.002

3.744.940

5.284.146

606.300

265.000

526.000

318.360

38.000

97.664

234.839

0

0

0

0

0

1.018.262

2.201.900

Préstecs de capitalització
TOTAL NOUS PRÉSTECS CONCEDITS

8.667.110

8.891.267

13.320.846

14.570.010

19.347.387

17.568.907

23.263.127

SALDO VIU PRÉSTECS

11.602.568

13.199.144

16.633.159

19.256.271

21.773.691

25.370.095

30.755.585

dades

Préstecs d’energia
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Responent a cada repte
La Fundació Coop57 segueix superant nous reptes
durant el segon semestre del 2021

Fòrum de Donants de la Fundació COOP57

Durant la tardor, s’ha organitzat el primer Fòrum de Donants
de la Fundació Coop57, que vol ser un espai anual de rendiment de comptes i reflexió conjunta amb la participació dels
col·lectius amb els que treballa la fundació.
En l’edició del 2021, hi han participat l’Aziz Faye, del Sindicat
popular de venedors ambulants de Barcelona, la Tamara Clavería Jiménez, de l’Asociación Mujeres Gitanas de
Euskadi AMUGE, la Mireia Chavarria de la cooperativa Aula
d’Idiomes (que vam dur a terme els Casals Populars de La
Bordeta a l’estiu, amb el suport de la fundació), en Pedro
Manuel Molina de l’Asociación Cultural Gitana Vencedores,
l’educador social David Vázquez i Sira Vilardell de la Fundació
Surt i el Projecte Lliures. El primer fòrum ha estat un èxit i
s’han recollit aportacions molt importants per a projectar el
treball futur de la Fundació Coop57.
D’altra banda, pel que fa a la cinquena edició del
Germinador Social, el passat novembre s’han anunciat les
iniciatives guanyadores: quatre en la categoria de Comunitats
Energètiques Locals i dues en la lluita contra la Pobresa
Energètica. Els projectes guanyadors van ser La Fresneda
(Teruel), “Solidarizando el Sol” (València), Cooperativa La
Raval (Manresa), Viure de l’Aire de Barcelona (Barcelona),
“Autoconsumo colectivo para hogares vulnerables”
(Sevilla) i Cañada Solar (Madrid). El concurs per a la
promoció de la transició energètica va néixer cinc anys
enrere, fruit de l’aliança entre Som Energia, Coop57 i la seva
fundació.

Teixint cures comunitàries

Durant el segon semestre, s’ha portat a terme la campanya
#SomosMimbres, per donar suport al centre socioeducatiu

Campanya #SomosMimbres de l’Asociación Gusantina

de l’Asociación Gusantina, entitat referent del barri de La
Madalena a Zaragoza. L’associació sosté i concilia la vida de
famílies diverses, en un context d’exclusió socioeconòmica,
que necessiten una solució per a la cura de les seves filles i
fills mentre busquen una alternativa formativa i laboral.
Amb la campanya s’ha garantit el lloc de treball per uns
mesos a cinc «mimbreras», que són joves del barri que
ofereixen aquestes cures, mentre adquireixen eines
necessàries per a la seva autonomia, tenint una primera
experiència laboral amb Gusantina. S’ha tingut un ampli
suport de tota la força territorial de Coop57 Aragón i
en temps rècord s’ha recollit 21.064,99 euros de 257
donacions.

#ConstruïmPonts
per la transformació social

Pel que fa a fer créixer la base de donants estables de la
fundació, la campanya de final d’any “Construïm Ponts”
ha estat molt exitosa i s’han recollit 11.573 euros en
donacions. El lema volia reflectir com necessitem caminar
amb els col·lectius en lluita, des de l’economia social i
transformadora per superar l’abisme del capitalisme. Sense
assistencialisme i de la mà de l’ecologisme, l’antirracisme i els
feminismes.
Per això, des de la Fundació Coop57 es construeixen
ponts per lluitar contra les desigualtats, l’exclusió i la
precarietat laboral. Ponts per promoure la revitalització del
món rural i la transició energètica. Uns ponts de solidaritat
que es poden alçar i enfortir gràcies al suport de la base
social que, cada dia amb més gent i entitats, dóna suport als
projectes amb les quals teixeix aliances la Fundació Coop57.

“No dubtis mai que un petit grup de persones
pensants i compromeses poden canviar el món.
De fet, són les úniques que ho han aconseguit”
[ Margaret Mead ]

serveis financers
ètics i solidaris

