Memòria

Social
2016

Salutació
2016: Un any per seguir creixent
Benvolguts, benvolgudes,
A continuació us presentem la memòria social de Coop57 de l’any
2016 on podreu trobar les dades més rellevants a nivell social i
econòmic. Durant l’any, la base social ha augmentat amb 79 noves
entitats sòcies i 357 noves persones sòcies col·laboradores. En la
part econòmica, s’han concedit 322 préstecs per quasi 9 milions
d’euros.
En aquesta memòria també trobareu un resum d’algunes de les
activitats més destacades de l’any. Però independentment del que
trobareu a les planes següents, volem constatar que l’activitat de
Coop57 va molt més enllà. El desig de funcionar com una autèntica
xarxa de persones i entitats fa que, pas a pas i coop a coop, es vagin
conformant col·lectivament cadascun dels projectes que es
plantegen. Hi ha una feina en xarxa de moltíssima gent, feina
invisible que va desenvolupant una altra manera de fer economia i
que empeny cap a la construcció d’una altra societat.
El 2016 ha estat un any on s’han començat a recollir els primers
fruits de les llavors sembrades els darrers anys, treballant en nous
àmbits i nous productes. Ho demostra el fet que els préstecs
d’inversió han augmentat un 60% en només un any. Una tendència
que preveiem mantenir durant el 2017. Molta feina feta i molta
més que queda per fer.
Esperem que gaudiu de la memòria i que juntes seguim fent créixer
Coop57!
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Anna López,
Presidenta de Coop57

Què és Coop57?
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té
com a objectiu essencial, contribuir a la transformació social en
positiu de la nostra economia i de la nostra societat.
La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia
social, solidària, feminista i transformadora a través de la
intermediació financera.
Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària
formada per persones i entitats de l'economia social i solidària.
L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen
i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Valors | Principis i criteris
Crèdit
al servei
de la
transformació
social

Finances
ètiques

Transparència

Caràcter
col·lectiu

Intercooperació
i mercat social

Principis
cooperatius

Confiança

Democràcia i
autogestió

Perspectiva
feminista

Economia
transformadora
arrelada
al territori

Treball
en xarxa
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Dades Socials
Durant el 2016...

79

noves entitats
sòcies

Quantes som ara?
Coop57 Andalucía

75

sòcies
de serveis

246

760
Coop57 Aragón

sòcies
de serveis

sòcies
col·laboradores

49 sòcies
de serveis

Coop57 Catalunya

447

sòcies
col·laboradores

502
Grups promotors:

4

sòcies
de serveis

2.136 sòcies
col·laboradores

Coop57 País Valencià: 9 sòcies de serveis | 99 sòcies col·laboradores
Coop57 Asturies:

11 sòcies de serveis | 48 sòcies col·laboradores

357

sòcies
col·laboradores

[31.12.2016]
Coop57 Madrid

3.633
sòcies
col·laboradores

Coop57 Galiza

64 sòcies
de serveis

Koop57
Euskal Herria

32 sòcies
de serveis

438

sòcies
col·laboradores

138

sòcies
col·laboradores

18 sòcies 81 sòcies
de serveis

col·laboradores
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Dades S
Distribució al
territori segons
el nombre
d’entitats sòcies
[31.12.2016]

Distribució al
territori segons
el nombre
de socis i sòcies
col·laboradores
[31.12.2016]
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Socials

Nombre total de sòcies de serveis

Més de 100 entitats
Entre 50 i 100 entitats
Entre 25 i 50 entitats
Entre 10 i 25 entitats
Entre 5 i 10 entitats
Menys de 5 entitats

Nombre total de socis i sòcies col·laboradores

Més de 500 socis/es
Entre 250 i 500 socis/es
Entre 100 i 250 socis/es
Entre 50 i 100 socis/es
Entre 25 i 50 socis/es
Entre 10 i 25 socis/es
Menys de 10 socis/es
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Dades Eco
Nous préstecs
concedits
durant el 2016
Tipologia:
931.030 €

265.000 €

TOT

32

[8.891.
Préstecs inversió

644.800 €

Avançament subv.

3.006.229 €

4.044.208 €

Endossament factures
Pòlisses de crèdit
CAPITALCOOP
de
77 Préstecs
capitalització

[265.000 €]
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onòmiques

TAL

22

.267 €]

Nº Préstecs per sector
Habitatge
i instal·lacions

7

Alimentació
i comerç just

27 [1.151.268 €]

Cultura, educació
i formació

34 [1.417.857 €]

Comunicació i
noves tecnologies

11

Inclusió i atenció
a persones
i col·lectius
especíﬁcs

87 [4.299.785 €]

Medi Ambient
i Sostenibilitat

14

[271.538 €]

Desenvolupament
comunitari i de
l'economia solidària

19

[505.807 €]

[200.992 €]

[402.861 €]

Espais socials,
associatius i de
representació

11

[142.173 €]

Altres

35

[233.986 €]
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Dades Eco
Préstecs per secció territorial
Núm. de préstecs

Import

Andalucía

20

[703.208 €]

Aragón

16

[369.433 €]

Asturies

4

[67.951 €]

Catalunya

179

[7.489.727 €]

Euskal Herria 3

[120.000 €]

4

[94.300 €]

15

[291.953 €]

Galiza
Madrid

País Valencià 4

10

[197.146 €]

onòmiques
4 pinzellades més sobre els préstecs
• L’any 2016 ha estat un any de xifres récord en la història de
Coop57:
• S’han assolit, pràcticament, els 9 milions d’euros
en préstecs nous.
• El saldo viu de préstecs, a 31 de desembre de 2016,
va arribar fins als 13,2 milions d’euros.
• El total de títols participatius gestionats ascendien
a 1.146.000 euros.
• El saldo total d’aportacions de socis i sòcies
s’elevà fins als 33 milions d’euros.
•Els préstecs d’inversió, normalment vinculats a projectes
de consolidació o creixement, han augmentat un 60%
respecte l’any anterior, superant els 3 milions d’euros.
• Durant el 2016 ha augmentat significativament el número de
pòlisses de crèdit: 43 pòlisses vigents per un saldo conjunt
disposat de 931.000 euros i un saldo total disponible de 2,2
milions d’euros.
• Per segon any consecutiu s’ha participat del programa
CAPITALCOOP, promogut conjuntament per entitats
financeres cooperatives i la Generalitat de Catalunya per
afavorir la capitalització de cooperatives i societats laborals.
S’han concedit un total de 77 préstecs a 12 projectes per
un valor total de 265.000 euros.

11

Balanç de Situació

Dades Eco
ACTIU

14.018 €

Immobilitzat intangible
Immobilitzat material

441.148 €

Inv. financeres de patrimoni

422.331 €

Crédits concedits a ll/t

6.399.357 €

Crédits concedits a c/t

6.566.944 €

Deutors i altres comptes a cobrar

Tresoreria
Periodificacions

PASSIU

556.310 €
19.074.588 €
424 €

33.475.119 €

Capital obligatori sòcies serveis i col·laboradores 1.906.454 €
Fons de garantia de préstecs

204.933 €

Reserves

256.359 €

Resultats abans d’impostos

Total fons propis
Fons d’educació i promoció
Passiu no corrent (ll/t)
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33.475.119 €

Passiu corrent (c/t)

53.692 €

2.421.438 €
3.669 €
30.914.162 €
135.850 €

onòmiques
788.851 €

Ingressos préstecs

632.635 €

Interessos dipòsits, c/c

119.130 €
36.878 €

Altres ingressos d’explotació
Ingressos extraord. altres exercicis

DESPESES

208 €

729.193 €

Despeses de personal

270.955 €

Serveis externs

101.524 €
26.650 €

Dotacions per amortitzacions
Provisions

163.508 €

Remuneració aportacions sòcies

154.481 €

Despeses extraord. altres exercicis

12.075 €

Excedents abans de paga variable

59.658 €

Paga variable

5.966 €

RESULTAT
EXCEDENTS abans d’impostos

53.692 €

Compte de Pèrdues i Guanys

INGRESSOS
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Activitats d
Relleu a la presidència de Coop57
En l’assemblea general de Coop57
celebrada el passat 20 de febrer de
2016 es va fer efectiu i oficial el
relleu a la presidència de Coop57.
El fins llavors president, Jordi
Pujol i Moix va deixar el càrrec en
mans d’Anna López Anguera,
membre del Consell Rector de
Coop57 des de fa molts anys.
L’Anna té una llarga trajectòria en
l’àmbit de la inclusió i el treball social. És patrona i directora financera de la
Fundació Surt i forma part de la cooperativa NORAI, una iniciativa al
voltant de la gastronomia i la inclusió social i que està promoguda per la
mateixa Fundació Surt i per la cooperativa Impulsem, SCCL.

Nous productes financers
Noves necessitats, noves solucions. Tan simple i tan difícil. En la recerca
d’oferir els serveis financers més útils per a les entitats sòcies de Coop57,
s’han desenvolupat tres nous productes financers que s’afegeixen als
existents orientats a la inversió a mig i llarg termini, circulant i avançament
de subvencions convenis i factures. Es tracta de préstecs destinats al
finançament de projectes d’habitatge cooperatiu i per a l’adquisició de
locals, i projectes vinculats a l’eficiència energètica i les energies renovables.
Préstec per habitatge cooperatiu
------------------------------------Préstec per a l’adquisició de locals
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• Import màxim: 500.000 euros.
• Termini màxim: 15 anys.
• Carència màxima: 1 any.
• Tipus d’interès: 2,75%.
• Aportació al fons de
garantia de préstecs: 1%.

Préstec per a eﬁciència
energètica i energies
renovables
• Import màxim: 300.000 euros.
• Termini màxim: 12 anys.
• Carència màxima: 1 any.
• Tipus d’interès: 3%.
• Aportació al fons de
garantia de préstecs: 1%.

destacades
Modificació d’estatuts

En la darrera assemblea del mes de juny del 2016 es van aprovar les
modificacions següents als estatuts de Coop57:
• Conversió en cooperativa sense ànim de lucre
Es tracta d’una opció coherent amb el funcionament de Coop57. A més a
més, és una condició sine qua non perquè Coop57 obtingui garanties per
poder finançar cooperatives d’habitatges que desenvolupin projectes en
sòl públic cedit per ajuntaments o altres administracions.
• Revisió dels principis de Coop57
S’han actualitzat els principis de Coop57, incorporant aspectes que hem
anat adoptant de facto durant els nostres 20 anys de funcionament.
• Adopció d’un llenguatge inclusiu, no sexista
En coherència amb l’adopció de criteris feministes, s’ha revisat la
redacció dels estatuts per evitar el llenguatge sexista.
• Revisió de la composició dels òrgans socials
S’ha revisat la representació de les seccions territorials en els òrgans
polítics. S’ha fet especial incidència en la correlació de sòcies delegades
de cada secció territorial a l’assemblea general.
• Adaptació a la nova Llei de Cooperatives de Catalunya
També s’han incorporat modificacions menors per ajustar els estatuts a
la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (Llei 12/2015) aprovada l’any
2015.
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Activitats d
Acords d’intercooperació

Intercooperar per transformar el
model energètic

Amb l’objectiu d’avançar cap a
un model energètic sostenible,
descentralitzat, en mans de la
ciutadania i en clau d’economia
social i solidària, Coop57, Som
Energia i diferents cooperatives
del sector van arribar a un acord
d’intercooperació el mes de
febrer de 2016.
La finalitat de l’acord és facilitar l’execució i el finançament de projectes
d’energies renovables i eficiència energètica. Som Energia derivarà a Coop57
iniciatives d’aquestes característiques i entre les dues entitats es contactarà
amb les cooperatives de serveis energètics perquè s’encarreguin de la seva
execució. Coop57 avaluarà la possibilitat de finançar-los mitjançant un
producte financer específic.

Acord d’intercooperació amb Arç Cooperativa
Coop57 ha arribat a un acord de col·laboració amb la cooperativa
de treball Arç, una corredoria d’assegurances de l’economia social
i solidària i sòcia de Coop57. Aquest acord té per objectiu oferir un
producte financer específic per al finançament de les primes
d’assegurances que les entitats sòcies de Coop57 contractin amb Arç
cooperativa. L’acord preveu oferir a les entitats sòcies unes condicions
avantatjoses, ja que s’inclouria dins dels préstecs d’intercooperació entre
entitats sòcies de Coop57.
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destacades
Quebec: coneixent un dels
referents de l’economia social
El passat mes de setembre, una
delegació de Coop57 va visitar
Quebec amb motiu de la participació
en el Fòrum Mundial de l’Economia
Social (GSEF) celebrat a Mont-real. Per a Coop57 era una bona oportunitat
per conèixer de primera mà la realitat quebequesa ja que addicionalment al
Fòrum, es van visitar nombrosos projectes d’economia social de la mà de Le
Chantier de l’Économie Sociale.
Es va poder copsar que el model quebequès s’entronca amb la construcció
d’un model d’estat de benestar que, en bona mesura, passa per l’economia
social i solidària. Això fa que els projectes d’economia social i solidària
comptin amb un alt nivell d’institucionalització, amb els perills que això
comporta. Aquest alt nivell d’institucionalització, però, no impideix que
sovint els projectes d’economia solidària parteixin d’una dinàmica de
reivindicació popular conflictiva o de processos comunitaris potents.
L’estada al Quebec ens ha permès conèixer amb més profunditat la realitat de
de l’economia social i solidària
quebequesa i albirar com
podem aprofitar el seu
recorregut, la seva trajectòria,
els seus encerts, errors i
aprenentatges per reforçar
l’economia social i solidària a
casa nostra.
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Activitats d
Municipalisme: debats
Durant el 2016 s’ha debatut intensament quina hauria de ser la relació entre
Coop57 i les administracions públiques locals.
La idea principal sorgida d’aquests debats i que gaudia d’un cert consens fou
que, en el desenvolupament de projectes d’àmbit municipal, hi hagués una
participació protagonista del teixit social de l’economia social i solidària
tendint cap a fórmules de cogestió cooperativa i comunitària.

Aquesta idea interpel·la a projectes de (re) municipalització de serveis
bàsics que puguin ser gestionats de manera cooperativa i comunitària, en la
creació de projectes d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús, en la
cessió d’espais per a nous projectes socioeconòmics de caire productiu,
projectes d’eficiència energètica, la gestió comunitària i transformadora
d’equipaments i espais per part de col·lectius organitzats o una certa
mutació dels departaments de promoció econòmica dels ajuntaments i
barris cap al foment i l’aposta real envers l’economia social i solidària.
Sempre tenint present que les administracions locals ni podran ni és
desitjable que ho facin soles. Farà falta trobar la complicitat i la implicació
del territori perquè el teixit, socialment organitzat, sigui realment el motor
del desenvolupament de nous projectes. A partir d’aquí i, com sempre,
s’haurà de treballar cas per cas, veient el projecte, els seus protagonistes i
l’impacte social i transformador que siguin capaços de generar.
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destacades
Municipalisme: acords
En paral·lel i d’acord amb aquests debats, durant el 2016 s’han tingut
múltiples contactes amb nombroses administracions públiques locals. De
totes aquestes reunions i contactes sorgiren dos acords concrets:

Programa de capitalització de cooperatives
Ajuntament de Madrid
Seguint la mateixa idea que el programa CAPITALCOOP, l’Ajuntament de
Madrid ha concretat obrir una nova línia d’ajuts que consisteix en
subvencionar part de les aportacions al capital social de les cooperatives i
societats laborals, incloses les aportacions per a la seva constitució, i també
la subvenció de part dels interessos, en cas que la capitalització de la
cooperativa o societat laboral sigui mitjançant la petició d’un préstec.
En aquesta segona modalitat és on Coop57 juga el seu paper finançant les
persones sòcies de cooperatives sòcies de serveis de Coop57 que vulguin
participar d’aquest programa.

Col·laboració per un millor accés al finançament
Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona i Coop57 han signat un conveni de col·laboració
per impulsar el finançament de nous projectes d’economia social i solidària.
L’acord entre Coop57 i l’Ajuntament de Barcelona consisteix en la creació
d’un fons econòmic compartit amb una dotació inicial de 200.000 euros, a
parts iguals, que servirà per cobrir la possible morositat dels projectes
finançats en el marc d’una línia de finançament específica per valor d’1 milió
d’euros. Aquesta línia té per objectiu finançar projectes de nova creació i
noves línies d’activitat de projectes existents i que, d’acord amb els criteris
de l’economia social i solidària, generin un impacte positiu a la ciutat de
Barcelona.
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Activitats d
A favor de la sostenibilitat de la vida
Permisos parentals

En l’assemblea que va tenir lloc el passat 11 de juny de 2016, Coop57 va
presentar la mesura que s’havia aprovat al consell rector del 20 de maig de
2016, gràcies a la proposta elaborada per la comissió feminista de Coop57
Catalunya.

La proposta consistia en l’ampliació de la baixa parental retribuïda del
periode establert per llei fins a vuit setmanes, anant el cost d’aquestes
setmanes extra a càrrec de la cooperativa.
Aquesta mesura ja s’ha estrenat durant el passat 2016. Es tractà d’una baixa
per paternitat, és a dir, una baixa per a un pare biològic. Però aquesta
mesura contempla moltes altres opcions: baixes de maternitat en casos de
parelles homosexuals formades per dones, baixes de paternitat o maternitat
en casos d’adopció, etc. La mesura fa referència al terme parental per
referir-se a tots els tipus de baixa ja que etimològicament fa referència tant
al pare com a la mare.
Tot plegat amb l’objectiu de fomentar la coresponsabilitat de la cura i
perseguir la transformació social mitjançant la implementació de polítiques
a favor de la sostenibilitat de la vida.
Incrementar els permisos parentals, en aquells casos que la llei no els
cobreix és un compromís de Coop57 amb la vida, amb la societat i amb el
feminisme.
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destacades
Treball en xarxa
Coop57 és sòcia, col·labora o participa a les següents organitzacions
representatives de l’economia social i solidària i de les finances ètiques:
• ACAF - Associació de Comunitats Autofinaçades
• AIS O Peto
• ASCA - Acció Solidària Contra l’Atur
• CAES - Cooperació per l’Assegurança Ètica i Solidària
• ELKARRI, SGR
• FCCUC - Fed. de Coop. de Consumidores i Usuaris de Catalunya
• FCTC - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
• FETS - Finançament Ètic i Solidari
• FIARE Banca Etica
• Mercado Social de Madrid
• Mercao Social de Córdoba - La Tejedora
• Mercao Social y Cultural de Granada
• MESCOOP Aragón
• Oikocredit
• Olatukoop
• REAS-Red de Redes - Red de Economía Alternativa y Solidaria
• SEIRA, Fundació
• XES - Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
• Xarxa FINANCOOP
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Fund

La Fundació Coop57 es va crear l’any 2015 i
assentar les bases del funcionament futur. Me
han començat a cristal·litzar els primers pro

1a edició del
Germinador
Social
Som Energia i Coop57 s’han posat d’acord per impulsar conjuntament el primer
concurs d’innovació social per a la transició energètica. Un concurs que pretén
estimular la creació de models innovadors d’iniciatives socials, energia renovable
i eficiència energètica, i ajudar a posar-los en funcionament amb l’objectiu de
promoure nous agents locals per a la transició energètica

CUSTOMIZANDO, noves
maneres de treballar
Customizando és una cooperativa creada l’any 2016 i
està impulsada per la cooperativa Famylias, una
cooperativa sòcia de serveis de Coop57 Madrid, que
pretén donar visibilitat i fer valdre els diferents
models familiars que conviuen avui en la nostra
societat. Des de la Fundació, s’ha considerat oportú donar suport a aquest
projecte pel seu alt valor social en el camp de la inserció sociolaboral de
dones en risc d’exclusió.
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2

dació Coop57

i des de llavors ha començat a treballar per
entre aquest treball se segueix desenvolupant,
ojectes impulsats des de la Fundació Coop57.

Neix el Projecte
LLIURES!
El novembre de 2016 es va presentar el projecte Lliures, impulsat per Òmnium
Cultural, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Coop57. Un nou estri
compartit per a la transformació social en la lluita inacabada contra la pobresa,
l’exclusió i la desigualtat.
El projecte Lliures es fonamenta en la captació de recursos i la recollida
d’aportacions econòmiques per destinar-los directament a finançar projectes
de transformació social. Aquests projectes es caracteritzen per ser projectes
locals, col·lectius i arrelats al territori que superin els patrons estrictament
assistencials o caritatius. Projectes dissenyats sota models participatius que
fomenten la implicació i el compromís de les persones afectades, des de
l’enxarxament comunitari.

23
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