suplement

especial

37

març - abril 2020

Tornar al passat
no és cap futur
Les crisis provocades per la crisi de la
pandèmia ens recorden que som davant
un problema sistèmic. I la normalitat
abans de l’anormalitat, no en tenia res de
normal. Són moltes les reflexions urgents
que ens deixa aquesta emergència. Que
sempre el més urgent per sortir del forat
és deixar de cavar, que fer el mateix i esperar resultats diferents és inútil, que un
cop més l’única forma de salvar-nos cadascuna de nosaltres és salvar-nos totes

“Enguany fem 25 anys,
que no podrem celebrar
com preveiem, però
sí com sabem: donant
respostes sòlides,
duradores i solidàries.”
a l’hora. Que els marges s’estrenyen i no
hi ha marge per a pedaços ni ajustos. Si la
transició social i ecològica era abans una
urgència, a hores d’ara és una obligació
en temps de descompte. Res que aquesta
crisi no hagi despullat amb dolor i puntualitat.
Temps de col·lapses, temps d’aprenentatges i temps de construcció de les alternatives que fa anys que es configuren.
Parant l’orella al que diuen i fan els moviments socials: de l’ecologisme -la consciència dels límits- als feminismes -la vida,

al centre-; de la justícia social davant tanta desigualtat a la democràcia aprofundida -en uns serveis públics maltractats i
avui revalorats-; de la sobirania alimentària i la dignificació del rebost comú que és
el món rural al del decreixement davant
un consum irracional i desmesurat; de la
inqüestionable reforma fiscal contra paradisos, voltors i evasors a un nou model
d’accés a l’habitatge que bloqui l’especulació; de l’antirracisme a l’internacionalisme davant l’ordre caníbal neoliberal. Ho
sabíem abans, ho sabem millor avui: tot
per fer saber que fa temps que ho intentem i que haurem de ser més per assolir-ho. Al capdavall, un pacte no escrit per
a una economia per a la vida, en un nou
model econòmic plural i transformador.
Mirant enrere per poder continuar endavant, avui prenen encara més sentit,
força i arrelament tot el que hem anat
construint col·lectivament, des de marges i tangents, les darreres dècades. De
cop sobtat, tot pren ara un nou i antic
sentit. Que enguany fem 25 anys també
mereix una reflexió i un agraïment a totes vosaltres. No els podrem celebrar com
preveiem, però sí com sabem: donant
respostes sòlides, duradores i solidàries.
Sí, les xarxes construïdes ahir, abans dels
després, serveixen com mai per a l’avui.
I per al demà. Per això serveixen les xarxes, al capdavall. Per no caure mai. Val la
pena dir-ho: no parlem de construir alter-

natives. Hi són fa temps. Parlem d’estendre-les, eixamplar-les, reforçar-les, ampliar-les. Fa temps que les fem possible
davant el seu món impossible.
La capacitat, anticipada i precursora i gairebé a les palpentes, dels darrers vint-icinc anys d’economia social i solidària als
nostres territoris han conreat llavors que
van arrelant endins i que, per sort, avui
ens deixen menys indefenses i que han

“Si la transició social i
ecològica era abans una
urgència, a hores d’ara és
una obligació en temps
de descompte. Res que
aquesta crisi no hagi
despullat amb dolor i
puntualitat.”
servit per donar respostes urgents avui
en clau de demà. Ens volien soles i ens
van retrobar sempre juntes. En aquesta
crisi, també. Tampoc ens inventàvem res
de nou. Més que una ‘nova normalitat’ urgeix el retorn a l’antiga solidaritat, la vella decència i el més anyenc sentit comú,
comunitari i cooperatiu. Al capdavall, el
que sempre ens ha permès conviure en
comú. Sortir d’aquesta, sí, no serà fàcil,
però incomparablement més difícil serà
no fer-ho.

Coop57 dóna Resposta
La resposta directa a la crisi de la COVID-19
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Número de préstecs refinançats

Número de préstecs refinançats

96 4.314.374€

Altes sòcies de serveis

Altes sòcies col·laboradores

16 60

Nous préstecs concedits

Volum dels nous préstecs

42 3.183.216€
#Coop57donaResposta
https://coop57.coop

Durant aquests temps de situació excepcional, una idea ha guiat tota l’activitat de
Coop57: donar resposta.
Recordant que Coop57 existeix per ser
una eina financera útil guiada pels criteris de la solidaritat, el suport mutu
i al servei de l’economia social i solidària i de la transformació social. No
com una eina financera al servei del
capital ni per a la maximització de beneficis.
Des del primer moment, Coop57 va ser
conscient que l’emergència sanitària tenia, alhora, vessants socials i econòmics
i que es faria imprescindible activar mecanismes específics per resoldre les noves
necessitats que sorgirien.
I el repte era doble: donar sortida a les
necessitats específiques causades directament per la situació de crisi i, alhora,
seguir mantenint actius i vius els canals
d’activitat ordinària de la cooperativa.

Per tant, va ser necessari adaptar simultàniament els processos polítics, socials,
econòmics i tècnics a la nova realitat. Tot
plegat sense fer minvar els estàndards
socials, ètics i de rigor financer. El repte
de treballar a distància i en condicions
sovint no del tot òptimes va suposar un
escull addicional. I més tenint en compte
que, per Coop57, el valor de la proximitat,
el coneixement i la confiança sempre han
estat cabdals, i el contacte humà, importantíssim.

“Des del primer moment,
Coop57 va ser conscient
que l’emergència
sanitària tenia, alhora,
vessants socials i
econòmics”
A l’àmbit polític, els diferents consells
de secció de les seccions territorials i el
Consell Rector van establir mecanismes
per reunir-se telemàticament, per seguir

debatent i decidint sobre l’activitat de
Coop57, respecte a l’aprovació de nous
préstecs o de la incorporació de noves
entitats des de la participació i la democràcia.
A l’àmbit social, les comissions socials,
encarregades de portar a terme el procés d’anàlisi en la incorporació de noves
entitats, han adaptat els processos per
a seguir avaluant les noves entitats, readaptant els mitjans però no els criteris ni
els requisits d’avaluació.
A escala econòmica, més enllà de mantenir l’activitat amb els productes financers ja establerts, s’ha treballat tant en la
immediatesa com a més llarg recorregut.
Per una banda, establint mecanismes de
carències i refinançaments en préstecs
vius i per tant, posposant la devolució de
les quotes pels mesos vinents. Això evita
agreujar aquells casos d’entitats que han
vist la seva activitat reduïda o aturada a
causa de la crisi de la Covid-19.

Nous acords per
enfortir la resposta
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Complementàriament, Coop57 ha activat mecanismes per compartir
riscos i per aportar solucions que donin resposta a les necessitats
actuals de les entitats que conformen la cooperativa. Per això, s’han
treballat nous acords amb diverses entitats per posar en marxa nous
instruments financers. A continuació detallem els que s’han concretat fins al moment:

D’altra banda, s’ha treballat per dissenyar nous productes financers específics de liquiditat per la concessió de nous préstecs per alleugerir tensions de
tresoreria derivades del descens de l’activitat a mitjà
termini.
En aquesta segona línia s’ha fet una feina complementària per tal d’arribar a acords amb altres agents
per tal d’establir mecanismes de garanties compartides que fessin viable el sosteniment del risc assumit
per part de Coop57.

“Les xifres ens revelen
una activitat continuada i
sostinguda de Coop57 durant
aquests dos mesos”
I, per últim, a l’àmbit tècnic i administratiu, s’ha adaptat la manera de treballar per tal de seguir garantint el
dia a dia de Coop57 i l’operativa bàsica, tant de persones com entitats sòcies: la gestió diària de les aportacions i les devolucions, les altes i les baixes de sòcies,
les transferències i disposicions de capital, la gestió de
les quotes de devolució dels préstecs, l’operativa de
l’oficina virtual i la gestió administrativa i comptable
de la cooperativa, així com mantenir vius els canals de
comunicació i d’atenció a les sòcies.
Totes aquestes mesures es tradueixen en xifres que
expressen el resultat de tota aquesta feina i que ens
expliquen que Coop57 s’ha sabut adaptar a la nova
situació.
Les xifres ens revelen una activitat continuada i sostinguda de la cooperativa durant aquests dos mesos,
tan pel que fa a l’activitat ordinària com l’activitat
extraordinària i tant pel que fa a l’activitat social
com la creditícia.
En concret, s’ha aprovat la incorporació de 16 noves
entitats com a sòcies de serveis i s’han donat d’alta
60 noves sòcies col·laboradores. D’altra banda, s’han
concedit 42 nous préstecs per un volum global de
quasi 3,2 milions d’euros.
I respecte a la resposta més immediata relacionada
específicament amb les necessitats causades per la
crisi actual, s’han aplicat mesures a quasi un centenar de préstecs concedits anteriorment a entitats
amb necessitats d’alleugerir les seves tensions de
liquiditat i per tant s’han aplicat carències i refinançaments en la mesura que l’entitat ho ha necessitat.

Avalis, societat de
garantia recíproca catalana

L’acord permet accedir a les diferents línies de garanties d’Avalis, entre les quals s’inclou un programa d’avals específic per a operacions
financeres per donar liquiditat a entitats afectades per contingències vinculades amb la Covid-19. Com a requisit, aquesta línia exigeix a
l’entitat que es beneficiï del finançament que es comprometi a mantenir els llocs de treball. Avalis cobreix el 100% del risc dels préstecs
per finançar les necessitats derivades de la pandèmia.

Accés al finançament
pel cooperativisme català

L’acord entre Coop57 i la Fundació Seira -entitat que treballa pel foment del cooperativisme- posa en marxa un mecanisme per ajudar
a les cooperatives catalanes que necessitin resoldre contingències
de tresoreria a causa de la Covid-19. Coop57 obre una línia de finançament específica de 2.000.000 euros i la fundació constitueix un
fons de 400.000 euros que servirà per garantir, mancomunadament
i a parts iguals amb la cooperativa, els préstecs concedits en el marc
d’aquesta línia. Permetrà concedir pòlisses de crèdit o préstecs de
liquiditat.

Adaptant les respostes a les
necessitats amb l’Ajuntament de Barcelona

Acord per ampliar un conveni establert anteriorment entre Coop57 i
l’Ajuntament, que consisteix en la creació d’un fons econòmic mancomunat i una línia de finançament per a nous projectes d’economia
social i solidària a la ciutat de Barcelona. L’ampliació es fa per poder
atendre les necessitats de finançament derivades de les contingències actuals ocasionades per la Covid-19. Per aquest motiu, obre a la
línia de finançament a qualsevol entitat d’ESS, tot i que inicialment
només era per a nous projectes o entitats de nova creació.

Avalmadrid, societat de
garantia recíproca madrilenya

S’ha arribat a un acord per tal de firmar un conveni amb la societat
de garantia recíproca madrilenya Avalmadrid. Aquest acord permet
accedir a la seva línia d’avals, en una primera fase, per a projectes
concrets i on s’espera que en una segona fase es pugui desenvolupar un conveni marc per projectes de l’economia social i solidària de
Madrid.

Conveni amb Olatukoop

S’ha aprovat una proposta d’acord amb la xarxa Olatukoop per establir línies de finançament que comptin amb mecanismes de garanties col·lectives. Olatukoop és una xarxa basca de 40 entitats d’economia social, solidària i transformadora. Amb el conveni s’impulsa la
generació d’un fons mutual i d’una xarxa d’avalistes que sostinguin
una línia de finançament de Coop57 per a les entitats sòcies d’Olatukoop.

Fundació Coop57

la millor sortida a la crisi és la solidaritat
La Fundació va néixer l’any 2014 després d’un llarg i fèrtil debat en el si de Coop57 sobre
la seva necessitat, operativitat i viabilitat atenent, també, a les limitacions que tenia la
cooperativa per donar resposta a noves necessitats socials i financeres de l’economia
social i solidària des d’una perspectiva nítidament postcapitalista, feminista, ecologista i
antirracista. Per donar respostes a les urgències i emergències del món dels nostres dies.
Des d’aquest esperit la fundació ha activat els mecanismes i les sinergies necessàries amb altres organitzacions de l’economia transformadora i els moviments socials per respondre a situacions d’emergència social ocasionada per la crisi actual.

Fons Cooperatiu per
l’Emergència Social i Sanitària a
Catalunya
La Fundació Coop57, conjuntament amb
diferents entitats, ha impulsat un Fons
Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària.
Iniciatives arreu del territori han reorientat la seva activitat quotidiana per donar

resposta a l’emergència: cosint mascaretes i bates, fabricant viseres 3D, produint
i distribuint productes agroecològics, tenint cura de les persones o desenvolupant
tecnologies lliures per teletreballar.
El procés de captació es va llançar el passat 14 d’abril i en dues setmanes, el Fons
va recollir 46.240 euros de 332 cofinançadores, que sumades a l’aportació singular
de la Federació de Cooperatives de Treball
de Catalunya, sumen 76.240 euros per a
destinar a 26 iniciatives que aporten solucions directes a l’emergència i requereixen recursos per la sostenibilitat.
A principis de maig, s’ha assolit l’objectiu
de la primera fase i s’està treballant en
una segona fase que ampliarà objectius al
servei de la sostenibilitat dels projectes.
Coneix més a:
http://www.economiaperlavida.cat

Fons de Lluites: per a això
va néixer, per a la solidaritat

Caixa de Resistència
Bizihotsa

El Fons de Lluites Laborals i Populars de la
Fundació Coop57, nascut l’any 2016 arran
de la Revolta de les Escales protagonitzada
pels treballadors i treballadores autònomes
dels subcontractes de Telefònica, ha fet
aportacions solidàries a les diverses caixes
de resistència i suport mutu sorgides arran
de la crisi provocada per la Covid-19.

Caixa de Resistència creada per grups feministes, associacions de dones, col·lectius antirracistes i anticapitalistes, xarxes
de cooperatives d’Euskal Herria, sindicats
i xarxes ciutadanes.

Les aportacions s’han fet de forma igualitària a les caixes de les cuidadores de
la llar, de les treballadores sexuals, dels
manters i del jovent migrant del barri de
la Ribera. S’ha treballat directament amb
el Sindicat Manter, l’associació Mujeres
Diverses Migrantes, el sindicat Otras i el
Did L3onf-Contra la violència.

impulsat una primera convocatòria de suport a tretze projectes que ja estan donant
resposta, des del carrer i les bases, a la
situació d’emergència que les institucions
no estan atenent. Són iniciatives polítiques, que estan aportant solucions directes i que intervenen en cinc àmbits: alimentació, habitatge, violència masclista,
salut i apoderament davant la repressió.

De mutu acord amb totes elles, les aportacions s’han materialitzat en la compra i
distribució de productes alimentaris que
han estat adquirits en cooperatives de
l’economia social i solidària. En aquest
sentit, volem agrair el suport i la implicació des del primer moment de L’Olivera SCCL, Cal Roio, Més Fresques Que Un
Enciam SCCL, l’Economat Social de Sants
i Queviure SCCL i el suport logístic de la
cooperativa de missatgeria Trèvol SCCL.

BiziHotsa reivindica la força de la solidaritat i el suport mutu, i és per això que ha

La fundació Coop57 ha posat la seva
capacitat de gestió al servei d’aquesta
iniciativa i en aquest cas, la campanya de
captació s’ha fet des de la plataforma bizihotsa.coop57.coop
Coneix més a:
www.bizihotsa.eus

Coneix més a:
https://fundacio.coop57.coop/2020/
04/29/fons-de-lluites-per-a-aixo-vaneixer-per-a-la-solidaritat/

“Sortir d’aquí requerirà canvis en la
nostra forma d’organitzar l’economia, la
política i la vida”. [ Yayo Herrero ]

https://coop57.coop

