
 

 

 

 
Memòria social de l’exercici 2015 
 
 
Durant el 2015, Coop57 ha continuat exercint la seva funció com a eina al servei de les entitats de 
l’economia social i solidària: subministrar finançament. S’han concedit préstecs per un valor total 
superior als 8,6 milions d'euros i el saldo viu de préstecs ha superat els 11,6 milions d'euros, xifres 
que suposen un lleuger increment respecte a l'any anterior. Alhora, s'ha posat la llavor per abordar 
nous reptes que ens planteja l'economia solidària, com el finançament de cooperatives d'habitatge 
en règim de cessió d'ús, d'eficiència energètica i energies renovables i de desenvolupament 
econòmic local en clau cooperativa, social i comunitària. 
 
Per Coop57, l'exercici 2015 ha suposat unes xifres de creixement en base social (persones i entitats 
sòcies) i en activitat econòmica (volum de préstecs concedits) similars a les de l'any 2014. D'altra 
banda, han tornat a créixer les aportacions al capital social de Coop57, la qual cosa comporta que es 
disposa d'un volum important de recursos per finançar nous projectes d'economia social i solidària. 
També s’ha més que doblat el volum dels fons propis, una mesura fonamental per poder seguir 
concedint préstecs sense minvar la solvència de Coop57. 
 
L'exercici 2015 també ha estat marcat per la preparació i la celebració de la II Trobada de Coop57 els 
dies 17, 18 i 19 d'abril a Saragossa, un esdeveniment que ha dinamitzat el debat sobre quins han de 
ser les línies de treball prioritàries en els propers anys per respondre als reptes plantejats. També 
s’ha engegat el nou model organitzatiu sorgit d’un procés de reflexió desenvolupat durant el 2014. 
 
Paral·lelament s’ha iniciat l'activitat de la Fundació Coop57, una eina complementària a Coop57, i 
s’ha reforçat la línia de treball per col·laborar amb altres entitats per compartir riscos. 
 
En l'àmbit operatiu, s’ha seguit apostant per la millora dels serveis prestats als socis i sòcies de 
Coop57, per l'automatització dels processos de treball i pel reforç de l’equip tècnic de l’entitat. 
 
L'activitat ordinària s'ha compaginat amb un gran dinamisme de totes les seccions territorials i dels 
grups promotors, tant per donar a conèixer Coop57, com per potenciar les finances ètiques i 
l'economia solidària, així com per afavorir la participació de les sòcies i socis i per habilitar espais i 
fòrums de debat més enllà dels òrgans socials i les assemblees generals i de secció. També s'ha 
aprofundit el creixement cap a baix, especialment a Andalusia i s'han consolidat les comissions 
feministes a Catalunya i Andalusia. 
 
S’ha desenvolupat un treball intens de contactes amb administracions locals interessades a 
promoure l'economia social i solidària en el seu territori com a alternativa de desenvolupament local 
i de creació de riquesa socialment distribuïda i sostenible ambientalment. 
 
Tot això ha estat compatible amb la participació activa en diferents entitats i xarxes de les finances 
ètiques i alternatives, el moviment cooperatiu i l'economia solidària. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Evolució de l’activitat ordinària  
 
Creixement de la base social 
 
A 31 de desembre de 2015, Coop57 estava integrada per 700 entitats sòcies, xifra que representa un 
augment de 64 sòcies de serveis respecte a l’any anterior. A la vegada, hi havia 3.358 persones i 
entitats sòcies col·laboradores, el que significa un increment de 356 socis i sòcies col·laboradores 
respecte a l’any precedent.  
 
A continuació es detalla gràficament el creixement de la base social, tant en dades globals como per 
seccions territorials. 
 
 
Dades globals 
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Coop57 Andalusia 

 

    
 

 

Coop57 Aragó 

 

   
 

 

Coop57 Catalunya 

 

   
 



 

 

 

Koop57 Euskal Herria 

 

    
 

 

Coop57 Galicia 

 

   
 

 

Coop57 Madrid 

 

   
 



 

 

 
Grup promotor del País Valencià 

 

    
 

 
Grup promotor de Astúries 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Evolució econòmica 
 
Durant el 2015 hi ha hagut un creixement de 5.625.503 € de les aportacions de les entitats i persones 
sòcies, de manera que s'ha arribat a la xifra de 30.329.100 € gestionats.  El creixement ha mantingut 
un ritme elevat, tendència sostinguda des de l'any 2011, on el creixement acumulat ha estat de 
22.268.548 €. Això significa un increment del 276% del capital social aportat per tots els socis i sòcies 
de Coop57,només en 5 anys. 
 
També cal destacar l'increment en els fons propis de Coop57 a causa de la mesura aprovada en 
l'assemblea general de juny de 2014 que va entrar en vigor l'1 de gener de 2015. Aquesta mesura va 
equiparar a les persones sòcies col·laboradores amb les entitats sòcies de serveis, transformant 
l'aportació mínima (300 €) obligatòria com a part dels fons propis de Coop57. En termes numèrics, 
l'any 2014 es va tancar amb 714.967 € de fons propis i el 2015 amb 2.166.392 €, xifra que ha 
provocat un salt en la ràtio de solvència del 7% al 18%, augmentant així la solidesa financera del 
projecte i assentant les bases per desenvolupar un creixement futur sòlid i ordenat. En paral·lel, i 
integrades també com a part dels fons propis de Coop57, s'han mantingut les aportacions al Fons de 
Garantia de Préstecs que ascendeix, a data de 31 de desembre del 2015, a 154.608 €. 
 
Respecte a l'activitat creditícia, s'han concedit nous préstecs per un volum de 8.666.110 €, xifra 
pràcticament idèntica a la de l'any anterior. El nombre de préstecs concedits s'eleva fins a 376, 
augmentant de manera substancial respecte a l'any anterior, quan es van concedir 210 préstecs. 
Aquest augment ve provocat, sobretot, per la concessió de 157 préstecs en el marc del programa 
Capitalcoop per a la capitalització de cooperatives i societats laborals de Catalunya. Traient aquests 
préstecs de capitalització, s'han concedit un total de 219 préstecs, número lleugerament superior al 
de l'any anterior. Principalment, aquests 219 préstecs han respost a les tipologies de préstecs 
d'inversió a llarg termini i préstecs de necessitats a curt termini de finançament de circulant a través 
de convenis, pòlisses o bestreta de subvencions, convenis i factures. 
 
Si analitzem el saldo viu de préstecs a 31 de desembre, la xifra puja a 11.602.568 €, xifra rècord en la 
història de Coop57, però molt semblada a la de l'any anterior, que es va situar en 11.574.566 €. 
 
Si agreguem les dades globals del període de crisi iniciat l'any 2008, s'han concedit 1.517 préstecs per 
valor total de 52.303.009 €. 
 
A més a més, Coop57 ha gestionat títols participatius d'entitats sòcies per un volum total d'1.500.000 
€, un 63% més que el que es va gestionar l'any anterior. Aquest important increment es deu a 
l'emissió de nous títols participatius de la cooperativa de Marinaleda, per import de 600.000 €. 
 
L'emissió, portada a terme durant el mes de juny de 2015, va suposar una gran mobilització 
col·lectiva ja que, en molt poc temps, unes 250 persones van subscriure els 600 títols de l'emissió, 
amb l'objectiu de portar a terme inversions, liquidar antics compromisos de pagament i donar un salt 
de qualitat en el projecte, millorant i ampliant l'estructura productiva de la cooperativa, sobretot en 
l'elaboració de productes agrícoles amb valor afegit. 
 
Malgrat el context de recessió s'ha aconseguit controlar la taxa de la morositat: es va mantenir en un 
nivell proper al 2% del saldo viu de préstecs. 
 
 
 



 

 

 
Com a resum global, Coop57 ha treballat per seguir sent una eina útil al servei de les seves entitats 
sòcies, al desenvolupament de l'economia social i solidària i de la transformació social, donant 
resposta a les seves necessitats financeres. En paral·lel, se segueix treballant per obrir nous àmbits 
d'actuació per poder augmentar la incidència de Coop57, especialment centrats en habitatge, 
eficiència energètica i el desenvolupament de les economies a nivell local en clau cooperativa, social i 
comunitària. 
 
La capacitat de concedir més finançament, gràcies a la gran disponibilitat de fons, ens empeny a 
treballar perquè aquest capital disponible es posi al servei de projectes transformadors que vagin 
generant models alternatius des del punt de vista social i econòmic. 
 
A continuació es detalla gràficament el creixement de les aportacions socials, dels préstecs concedits 
i del seu saldo viu, tant en dades globals com per seccions territorials. 
 
 
Dades globals  
 

 
 

       
 

 
 

     
 

 



 

 

 
Coop57 Andalusia 

 

    
 

 
Coop57 Aragó 

 

     
 

 

Coop57 Catalunya 

 

     
 



 

 

 
Koop57 Euskal Herria 

 

     
 

 

Coop57 Galicia 

 

     
 

 

Coop57 Madrid 

 

     
 



 

 

 
Grup promotor del País Valencià 

 
 

     
 

 
 
 
Grupo promotor de Astúries 

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Activitat desenvolupada per l’equip tècnic i els òrgans socials 
 
Durant el 2015 l’activitat dels òrgans socials i de l’equip tècnic, a més a més de la gestió ordinària i de 
l’activitat financera, s’ha centrat en els següents aspectes: 
 
 
Trobada 2015 
 
Durant els primers mesos de l'any, l'activitat social de Coop57 es va focalitzar en la preparació i la 
celebració de la II Trobada, obert a la participació de totes les entitats i persones sòcies de les 
diferents seccions territorials amb l'objectiu de fer una retrospectiva dels últims anys i, sobretot, 
establir col·lectivament i de forma participativa les bases per projectar-nos en el futur. La Trobada es 
va plantejar com la culminació d'un procés previ de reflexió i debat en totes les seccions territorials.   
 
Durant els dies 17, 18 i 19 d’abril, unes 300 persones es van reunir a l’escola pública Santo Domingo, 
al casc històric de Saragossa per debatre les línies de futur de Coop57 a partir dels següents eixos: 
 

 Promoció de l’economia social i solidària a nivell local 

 Creixement, organització en xarxa i participació 

 Finances pel desenvolupament de l’economia social i solidària a nivell local 
 
Al seu torn, la trobada va incloure taules d'experiències i fou un espai de relació formal i informal 
entre persones i entitats sòcies, un lloc on conèixer-se, interrelacionar-se, teixir vincles, relaxar-se i 
divertir-se. I també es va aprofitar per celebrar el 20è aniversari de la constitució de Coop57 i el 10è 
aniversari de la formació de Coop57 Aragó, fet que va iniciar el desenvolupament i organització en 
xarxa de Coop57. 
 
La Trobada va ser un èxit de participació i d'autoorganització, i va reforçar la vitalitat i la cohesió de la 
base social de Coop57. Va permetre il·luminar col·lectivament les principals línies estratègiques, 
reptes i objectius que hem d'afrontar en els propers anys. Alhora, també va evidenciar la necessitat 
d'articular diferents àmbits de participació, entesos com a espais amplis allunyats de la gestió i la 
gestió diària de Coop57 que ens permetin abordar aquelles qüestions que l'activitat del dia a dia no 
ens permet encarar. 
 
La densitat de temes i activitats de la IIa Trobada va portar al consell rector a plantejar, en el futur, 
separar les Trobades Coop57 i els Debats Coop57. Les Trobades Coop57 consistiran en el format de 
Trobada tal i com s’han entès fins ara, però amb menys càrrega de continguts. El seu objectiu 
essencial és buscar la cohesió de la base social de la cooperativa: conèixer-nos, intercanviar 
experiències i coneixements, reforçar els llaços comuns i fomentar la intercooperació. En canvi, els 
Debats Coop57 consisteixen en un espai de debats monogràfics/estratègics d'aspectes de fons de 
Coop57. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nous productes financers 
 
El 2015 es van aprovar i desenvolupar nous productes financers per satisfer les demandes plantejades 
per part de les entitats sòcies de Coop57: 
 

 Préstecs per projectes d’habitatge cooperativa en règim de cessió d’ús i per habitatge social:  

Es tracta d'una tipologia de finançament per a projectes que preserven la propietat col·lectiva 
i la satisfacció de necessitats d'habitatge habitual. Durant el 2015 es va aprovar aquesta nova 
tipologia i es preveu que en 2016 es concedeixin els primers préstecs. 
 

 Préstecs de capitalització de cooperatives i societats laborals: 

Es tracta d'una nova tipologia de crèdit perquè les persones sòcies de cooperatives i societats 
laborals facin noves aportacions al capital social amb l'objectiu d'enfortir els seus fons propis. 
S'ha desenvolupat en el marc del programa Capitalcoop, un programa de cooperació públic-
cooperatiu impulsat per la Direcció general d'Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom 
de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Seira, diverses entitats financeres cooperatives 
(Cajamar, Laboral Kutxa, Fiés Banca Etica i Coop57) i dues societats de garantia recíproca 
(Avalis i Oinarri). 
Durant el 2015, Coop57 va concedir 157 préstecs a persones sòcies de 30 cooperatives i una 
societat laboral catalanes, per un valor total de 605.300 €. 

 
A més a més, es va idear una tipologia molt concreta de préstecs per nodrir la caixa de resistència de 
la Revolució de l'escales, dels treballadors i treballadores en vaga subcontractades de Telefónica-
Movistar. 
Es tracta de préstecs sol·licitats per part de diverses entitats sòcies de Coop57. Aquestes entitats van 
demanar un préstec destinat a nodrir la caixa de resistència, assumint el risc i la devolució d'aquest 
préstec, en nom dels treballadors i treballadores en vaga, que al seu torn, es van comprometre a 
retornar les aportacions fetes a la caixa de resistència. En aquest marc, es van concedir 4 préstecs per 
valor total de 67.200 €. 
 
Durant el 2015 també es va generalitzar la concessió d'un producte financer d'actiu, tipus pòlissa de 
crèdit, de disponibilitat de circulant amb operacions diàries. A data de 31 de desembre de 2015, 
Coop57 tenia vigents un total de 33 pòlisses de crèdit concedides a entitats sòcies de serveis, per a un 
saldo disposat global de 721.881,52 €. 
 
 
Implementació del nou model organitzatiu 
 
Durant l'any 2015 s'ha iniciat la implementació del nou model organitzatiu sorgit del procés de 
reflexió organitzativa desenvolupat durant l'any precedent, amb la participació de membres del 
consell rector de totes les seccions territorials i de les persones de l'equip tècnic, i amb el suport 
extern d'una consultoria d'economia social especialitzada en aquesta matèria. 
 
D'una banda s'han engegat projectes estables de treball, integrats per persones de totes les seccions 
territorials i per membres de l'equip tècnic, per treballar col·lectivament els següents aspectes: 
 

 Promoció de l’activitat creditícia. 

 Desenvolupament local i organització en xarxa. 

 Gestió i innovació de processos i implementació tecnològica. 
 



 

 

 
Aquests projectes estables es contemplen com a òrgans de treball per madurar col·lectivament i de 
forma participativa la presa de decisions del consell rector. Entre altres aspectes, durant el 2015 han 
contribuït a la definició de noves tipologies de productes d'actiu, a l'adopció d'una metodologia 
participativa per elaborar el pla de treball anual, a l'elaboració d'una proposta de redefinició dels 
espais de participació i a la millora de processos de treball i d'eines tecnològiques, com per exemple 
en el sistema d'enviaments electrònics massius. 
 
També s'han engegat diferents projectes “volàtils” per tractar aspectes concrets durant un termini de 
temps determinat, com per exemple la preparació i organització de la Trobada 2015. 
 
D'altra banda, s'ha reforçat la comissió delegada del consell rector com a òrgan per tractar els temes 
del dia a dia que sorgeixen entre les reunions del consell, per coordinar els diferents projectes de 
treball i per preparar les reunions del consell rector. 
 
En quant a l'últim aspecte del nou model organitzatiu definit en el procés de reflexió de l'any 2014 
(l'organització de l'equip de treball per tendir a un únic equip tècnic articulat en serveis comuns i 
organitzat per àrees de treball), s'han donat els primers passos, però durant el 2016 caldrà 
desenvolupar-ho més a fons per consolidar una nova dinàmica de treball compartit. 
 
 
Definició de criteris per la renovació de la presidència de Coop57 
 
Durant el 2015 el consell rector va definir els criteris que s’havien de contemplar per la renovació de 
la presidència que es portarà a terme el 2016. En concret, es va establir que: 
 

 En consonància amb la Llei de cooperatives i els estatuts de Coop57, l’ha d’ostentar una 
persona que representa a una entitat sòcia de serveis. 

 Pot ser una persona de qualsevol secció territorial. 

 Ha d’assumir una perspectiva feminista. 

 Ha de ser una persona que generi consensos, tant a nivell interno com extern. 

 Ha de tenir capacitat tècnica suficient per exercir el càrrec. 

 Ha de tenir temps per exercir el càrrec adequadament. 
 
 
Registre dels nous estatuts i nova Llei de cooperatives de Catalunya 

Durant el 2015 es registra la modificació d'estatuts aprovats al juny del 2014 per reforçar 
sostingudament en el temps els fons propis. La modificació va consistir a considerar com a part dels 
fons propis les aportacions obligatòries al capital social de les sòcies i els socis col·laboradors (300 € 
per persona). També contenia altres esmenes menors, però algunes d'elles no van ser acceptades pel 
Registre de cooperatives, en concret totes les que afectaven a les seccions territorials, ja que va 
interpretar que la llei no regulava de manera inequívoca la possibilitat de constituir seccions d'àmbit 
territorial. 

Per això, es va aprofitar la tramitació parlamentària de la nova Llei de cooperatives de Catalunya per 
proposar una esmena a la Llei que preservés de forma explícita la creació de seccions d'àmbit 
territorial, esmena que prèviament es va pactar amb la Direcció general d'Economia Cooperativa i 
amb cooperatives amb models similars d'organització territorial, com Som Energia i Eticom-Som 
Connexió. L'esmena va ser aprovada i incorporada a la nova Llei i ens permetrà inscriure en el futur 
les modificacions rebutjades. 



 

 

 
Auditoria dels comptes de l’exercici 2014 
 
Com en exercicis anteriors, el 2015 es va fer una auditoria externa dels comptes de l'exercici anterior, 
en la línia de garantir la transparència de Coop57 i de comptar amb una eina que ens ajudi a millorar 
la gestió interna. 
 
L'informe de l'auditoria està a la disposició de totes les persones i entitats sòcies que desitgin 
consultar-ho. 
 
Aprofundiment de la implementació de eines tecnològiques 
 
Durant el 2015 es va continuar aprofundint en la implementació de eines tecnològiques per agilitzar i 
millorar la gestió. La plena automatització de la gestió de préstecs mitjançant el programa Agrobanc, 
la millora dels enviaments telemàtics, la posada en funcionament de la nova web i l’adaptació del 
programa informàtic a les necessitats operatives de Coop57 foren alguns de les fites aconseguides.  
 
Fundació Coop57 
 
Durant el 2015 se va posar en funcionament la Fundació Coop57, un organisme complementari a 
l’activitat de Coop57, que permeti captar donacions a fons perdut per possibilitar operacions de 
suport financer a entitats de l’economia social i solidària; això permetrà ampliar els serveis financers i 
compartir riscos amb Coop57. La Fundació també vehicularà recursos per impulsar o reforçar 
activitats formatives o de divulgació al voltant de les finances ètiques i l’economia solidària per 
entitats i persones sòcies de Coop57. 
 
També es van definir i debatre en totes les seccions territorials els criteris ètics per la recepció de 
donacions i es van consensuar criteris per la selecció de projectes a recolzar. 
 
Paral·lelament, la Fundació va rebre noves donacions i varies entitats van presentar projectes que 
actualment s’estan valorant. 
 
 

Organització en xarxa i seccions territorials 
 
Constitució de Koop57 Euskal Herria 
 
Al juny de 2015 es va constituir, a Ondarroa, una nova secció territorial de Coop57: Koop57 Euskal 

Herria.  

Els dies 19 i 20 de juny, l'hostal cooperatiu Arrigorri va acollir la celebració de l'assemblea fundacional 
de Koop57 Euskal Herria, a la qual van assistir persones de totes les seccions territorials de Coop57. 
També va ser el lloc on es va celebrar l'assemblea general de Coop57, que va acceptar per unanimitat 
l'admissió de Koop57 Euskal Herria com la sisena secció territorial. Durant aquests dos dies va haver-
hi trobades entre membres dels òrgans de les diferents seccions territorials (consells de secció, 
comissions social i tècnica) per compartir experiències i aprenentatges i intercanviar metodologies i 
coneixements, a més d'acompanyar l'engegada dels òrgans de Koop57 Euskal Herria. 
 
 
 
 



 

 

 
Consolidació de les seccions territorials, desenvolupament local i perspectives en altres territoris 
 
Durant el 2015 totes les seccions territorials han incrementat la seva base social, tant d'entitats 
sòcies com de persones sòcies col·laboradores, amb xifres similars a les de l'any precedent. 
Les seccions també han desenvolupat una intensa activitat per enfortir les finances ètiques i 
l'economia solidària com una alternativa a l'economia convencional. 
 
A més a més, en totes les seccions territorials, s'han dinamitzat diferents comissions i àmbits de 
treball per fomentar la participació de les sòcies i els socis, especialment en els àmbits de 
comunicació, difusió i formació. També s'han habilitat espais i fòrums de debat monogràfics per 
debatre temes vinculats amb els eixos de debat de la Trobada 2015. Paral·lelament, a Catalunya la 
Comissió feminista s'ha consolidat i ha treballat activament per impregnar de criteris feministes la 
Trobada 2015. Precisament la seva activitat i dinamisme ha inspirat la creació de la comissió 
feminista d'Andalusia. També a Catalunya s'ha iniciat un procés participatiu de definició de quin 
model de desenvolupament rural volem promoure des de Coop57. 
 
Posteriorment a la Trobada, diverses seccions han continuat aprofundint i treballant aspectes 
derivats dels debats establerts a Saragossa, especialment en l'àmbit de l'habitatge i la relació amb les 
administracions locals, amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament local en clau d'economia 
social i solidària. També s'han impulsat diverses iniciatives per conèixer millor les necessitats 
financeres de les entitats d'economia social i solidària 
 
Una altra línia de treball desenvolupada durant el 2015 ha estat explorar formes de col·laboració 
amb administracions locals per promoure l'economia social i solidària. S'han establert contactes amb 
diversos ajuntaments i un altre tipus d'institucions locals, especialment a Catalunya, que es preveu 
que donin resultats en els propers anys. 
 
A Andalusia s'ha aprofundit en l'articulació de grups locals per replicar l'organització descentralitzada 
i en xarxa de Coop57 dins de les seccions territorials. Així es va estenent el model de creixement en 
xarxa cap avall i s'aprofundeix en la capil·laritat i l'arrelament local de Coop57. També s'ha 
aconseguit que s'incorporin com a sòcies entitats de territoris on pràcticament no hi havia presència 
de Coop57, com Jaén i Almeria. 
 
 
Perspectives en altres territoris: Astúries, Salamanca, Canàries y País Valencià 
 
En 2015 s'han manifestat perspectives de desenvolupament de Coop57 en territoris on no hi ha 
seccions territorials.  A Astúries el Grup Promotor de Coop57 ha continuat la seva activitat amb la 
perspectiva de promoure una futura secció territorial. A Salamanca, un grup d'entitats han 
manifestat la seva voluntat de constituir-se en grup promotor i, per a això han sol·licitat el suport de 
Coop57 Aragó. I a Canàries, una cooperativa de Tenerife s'ha incorporat com a sòcia. 
 
Al País Valencià, un grup, integrat sobretot per persones, ha seguit desenvolupant tasques de difusió 
i divulgació, però no ha pogut consolidar un grup promotor.  
 
També cal assenyalar que persones de diversos territoris on no hi ha una secció pròpia s'han vinculat 
a Coop57 com a sòcies col·laboradores. 
 
 
 



 

 

 
Equip tècnic 
  
Durant el 2015 s'ha reforçat l'equip professional de Coop57. S'ha consolidat el nou lloc de treball a 
temps parcial en els serveis comuns per donar recolzament en la gestió comptable, s'han augmentat 
les hores de dedicació de les secretaries tècniques d'Aragó, Madrid, Andalusia i Galiza i s'ha engegat 
la secretaria tècnica de Koop57 Euskal Herria. 
 
En aquest àmbit, el consell rector ha desenvolupat una proposta de regulació de les condicions 
d'incorporació de les persones sòcies de treball que el 2016 se sotmetrà a consideració de les 
assemblees de secció i de l'assemblea general. També ha elaborat una proposta de paga salarial 
variable vinculada als excedents que substituirà la tornada cooperativa; aquesta proposta es formula 
ja que es considera que Coop57 no ha de distribuir excedents entre cap tipologia de persona o 
entitat sòcia, però sí ha de compensar a nivell salarial la dedicació de les persones treballadores 
(siguin sòcies de treball o estiguin contractades). 
 
En el capítol d'inversions, s'ha seguit invertint en el desplegament del programa de gestió i en la 
creació de la nova pàgina web. 
 

 
Comunicació 
 
Materials de difusió: Butlletí, dossier y tríptics 
 
Durant el 2015 s’han editat el Butlletí informatiu 28 i el Butlletí informatiu 29. Cada butlletí s’ha 
editat en català, castellà i gallec (en versió digital), y s’han enviat a tots els socis de serveis i a les 
persones sòcies col·laboradores.  
 
També es van actualitzar els dossiers i tríptics de presentació de Coop57 en format digital.  
 
Web de Coop57 
 
L'any 2015 s'ha estrenat la nova web de Coop57, donant un salt de qualitat en la informació 
plantejada, l'actualització dels continguts i les seves funcionalitats. 
 
La nova web està conformada per un conjunt de 7 web (espai general i un espai web propi per a cada 
secció territorial). Tracta de donar resposta a les noves necessitats generades a Coop57, 
especialment per reflectir millor l'organització en xarxa, facilitar la seva gestió descentralitzada, 
presentar de manera més senzilla i accessible tota la informació sobre Coop57 i posar en valor el 
treball realitzat per Coop57 i per les seves entitats sòcies. 
 
Encara queden pendents acabar de desenvolupar totes les potencialitats de la web, especialment el 
directori d'entitats i l'explicació dels projectes finançats. El directori d'entitats va partir de la premissa 
que fossin les mateixes entitats les qui, a través d'un programa web creat específicament per a tal 
propòsit, es poguessin presentar a elles mateixes i fer-ho de manera participativa. Aquest mètode 
està costant que funcioni, ja que la participació de les entitats per omplir la seva pròpia fitxa està 
costant bastant més de l'esperat. 
D'altra banda, les persones de les diferents seccions territorials encarregades de gestionar la web 
han d'incorporar en el seu treball quotidià hàbits d'ús de la web, com el calendari d'esdeveniments o 
l'espai de notícies, cròniques o reflexions. 
 



 

 

 
Malgrat aquests aspectes, la nova web ha suposat una millora considerable en la comunicació de 
Coop57, ordenant i actualitzant la informació sobre Coop57, tenint una base comunicativa potent i 
sòlida, així com l'ús de diferents formularis d'alta de nous socis i sòcies, de consulta i d'oficina virtual. 
 
II Encuentro Coop57 2015 
 
Per la IIa Trobada celebrada a Saragossa l’abril de 2015, es van elaborar una sèrie de materials de 
comunicació: 
 

 Pàgina web de la Trobada: espai web que va recollir la informació específica de la Trobada, 
documents, programa, etc. i des d'on es van canalitzar la major part de les inscripcions. 

 
http://trobada2015.coop57.coop/ 

 
 

 Es van dissenyar els següents elements: 
o Imatge i logos de la Trobada 
o Bosses de la Trobada 
o Díptic amb el programa 
o Xapes de Coop57 
o Dossier informatiu amb elements pel debat 
o Una línia temporal amb la història de Coop57 
o Pancartes 
o Roll-up de Coop57 
o Vídeos resum de la trobada: https://www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw 

 
Web de la Fundació Coop57 
 
A finals de 2015 es va llançar un espai web propi per la Fundació Coop57. En aquesta web es detallen 
els principis de funcionament de la Fundació, els objectius, criteris ètics i de selecció de projectes, i 
en el futur s'aniran explicant les iniciatives que es vagin desenvolupant.  
A més, consta d'un formulari per poder realitzar donacions a la Fundació. 
 

https://fundacio.coop57.coop 

 

http://trobada2015.coop57.coop/
https://www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw
https://fundacio.coop57.coop/
https://fundacio.coop57.coop/


 

 

 
 
Xarxes socials i altres canals de comunicació 
 
S’han seguit desenvolupant activitats a les xarxes socials, especialment a twitter y Facebook. 
 

 Cuentas Coop57 twitter: 
 

- Coop57 @coop_57  
- Coop57 Catalunya @Coop57Catalunya 
- Coop57 Aragón @Coop57Aragon 
- Coop57 Andalucía @Coop57Andalucia 
-  Koop57 EH @Koop57_EH 

 

 Páginas Coop57 Facebook: 
 

o Coop57: https://www.facebook.com/lacoop57/ 
o Coop57 Aragón: 

https://www.facebook.com/Coop57-Arag%C3%B3n-705358356220210/?fref=ts 
o Coop57 Andalucía: 

https://www.facebook.com/Coop57Andalucia/?fref=ts 
 
 

 Canal youtube de Coop57: 
https://www.youtube.com/channel/UCcw4zwwjPKD5WW4b6xRzG3A 

  
 
Participació en actes, xerrades i jornades 
 
La participació en actes, xerrades i jornades per difondre les finances ètiques en general i, més 
específicament, l'experiència de Coop57 ha seguit sent una constant en l'activitat de la cooperativa 
en tots els territoris. Durant el 2015 s'ha participat en més d'un centenar d'actes en tot el territori de 
l'Estat, tant als territoris on comptem amb seccions territorials, com en uns altres que s'han 
interessat per Coop57, especialment les xerrades dutes a terme a Salamanca per persones de 
Coop57 Aragó i a l'Algarve per part de Coop57 Andalusia. 
 
S'ha participat activament en actes i jornades com la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, la Fira 
d'Economia Solidària de Madrid, les Jornades d'Economia Social i Solidària i la Fira del Mercat Social 
d'Aragó, entre d’altres. 
 
S'han anat actualitzant materials de suport i presentacions per a les xerrades que s'han elaborat. 
 
 
Enviaments de correus massius – Mailchimp 
 
Durant l'any 2015 s'ha començat a usar la plataforma Mailchimp (http://mailchimp.com/) per a 
l'enviament de correus massius als socis i sòcies de Coop57. Aquesta plataforma permet i assegura 
un grau de fiabilitat en l'enviament de correus massius que evita els avisos “spam” , a més de majors 
funcionalitats de disseny en el correu. 
 
 

https://www.facebook.com/lacoop57/
https://www.facebook.com/Coop57-Arag%C3%B3n-705358356220210/?fref=ts
https://www.facebook.com/Coop57Andalucia/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCcw4zwwjPKD5WW4b6xRzG3A
http://mailchimp.com/


 

 

 
La comunicació quotidiana 
 
A més a més de tot això, s’ha seguit realitzant l’atenció a persones i entitats que s’aproparen a 
Coop57 per informar-se i/o esdevenir sòcies, ja sigui de manera presencial o a través del correu 
electrònic i/o telefònic. 
 
També ha continuat sent intensa la comunicació cap a les persones i entitats sòcies per aclarir 
dubtes, gestionar incidències i nous usuaris a la oficina virtual o proporcionar informació fiscal, entre 
altres aspectes. 
 
 

Participació a l’economia social y solidaria  
 
Coop57 es sòcia, participa i col·labora a las següents organitzacions representatives de l’economia 
social i solidària i de les finances ètiques i cooperatives: 

 

 REAS-Red de Redes (Red de Economía Alternativa y Solidaria) 
 

 Mesa del Sistema de Finanzas Éticas (sectorial de finances ètiques de REAS-Red de Redes) 
 

 Asociación de Redes de Mercado Social 
 

 Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya 
 

 Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) 
 

 FCCUC (Federació de Cooperatives de Consumidores i Usuaris de Catalunya) 
 

 Finançament Ètic i Solidari (FETS) 
 

 Xarxa Financoop 
 

 Fiare Banca Etica 
 

 Oinarri, SGR 
 

 Aposta, escola de cooperativisme 
 
Durant el 2015 van estar actius els dos convenis de col·laboració signats en anys anteriors en el marc 
de la promoció del mercat social i la intercooperació. L'acord amb CAES (cooperació per 
l’assegurança ètica i solidària) té l'objectiu de millorar els programes d'assegurances vigents 
contractats per les persones i entitats associades a Coop57 o, si encara no tinguessin contractades 
pòlisses d'assegurances, posar a la seva disposició les millors ofertes que s'hagin aconseguit amb 
l'aplicació del criteri de gestió de compra col·lectiva. Per la seva banda, l'acord de col·laboració amb 
Aposta ofereix a les entitats sòcies de Coop57 condicions preferents en l'oferta formativa que presta 
aquesta escola de cooperativisme. 
 
També ha continuat actiu el conveni de col·laboració amb Coop57 amb la societat de garantia 
recíproca Oinarri per proporcionar garanties a les entitats sòcies i compartir riscos amb Coop57. 



 

 

 
Paral·lelament, el 2015 s’han iniciat contactes amb la cooperativa financera francesa La Nef 
(https://www.lanef.com/), una entitat amb la qual compartim valors i plantejament, amb la qual 
podem compartir experiències i aprenentatges i amb la qual ens plantegem poder compartir 
projectes en el futur. 
 
 

Reconeixements públics 
 
L'experiència de Coop57 va ser seleccionada per diversos mitjans de comunicació com una 
experiència interessant de finances ètiques. Tant la premsa escrita, com la ràdio, la televisió i els 
mitjans digitals van dedicar reportatges, entrevistes i articles a Coop57 i van mostrar interès per les 
finances alternatives i l'economia solidària.  
 
D'altra banda, el 2015 es va presentar la primera tesi doctoral sobre Coop57, elaborada per Raquel 
Alquézar des d'una perspectiva antropològica, fruit de diversos anys de treball. Aquesta tesi també 
ha permès documentar i analitzar la nostra història i la nostra pràctica com a eina financera al servei 
de l'economia social i solidària. 

https://www.lanef.com/

