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L'Economia Social i Solidària, nucli central del socis de
Coop57, pateix els efectes de l'actual crisi financera
d'igual manera, o encara més, que la resta d'empreses.
És un més dels efectes perversos de l'especulació.

La crisi financera, provocada sense dubte pel boom
del totxo i per les hipoteques “subprime”, té un teló de
fons que és l'àmplia permissivitat de la que gaudeixen
els especuladors financers locals i internacionals per
part de les administracions públiques que ben poca
cosa fan per evitar-la.

Els efectes negatius de la crisi, tant de temps anunciada,
sobre el sistema financer són evidents. Restricció del
crèdit en general i augment del tipus d'interès que afecta
a totes les economies i, especialment, a les entitats de
l'Economia Social. Crisi que probablement s'intensificarà
en els propers mesos i que, a dia d'avui, ningú és capaç
de preveure el seu final.

Les Entitats sòcies de Coop57 incrementen les demandes
de finançament davant les restriccions creditícies i
preveiem un important augment en els pròxims mesos.

Madrid segueix reforçant
l’economia social
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Noves entitats
sòcies
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Estem arribant als límits fixats per l'assemblea de socis
en relació al percentatge de les aportacions dels socis i
socis col·laboradors que podem destinar a préstecs i
existeix la possibilitat objectiva de no poder atendre, en
els pròxims mesos, totes les demandes de finançament
de les entitats de l'Economia Social sòcies de Coop57.

El seguiment dels préstecs, la implicació, la proximitat i
la confiança amb les Entitats sòcies, que no hem d'oblidar
són les propietàries de Coop57, junt amb el rigor tècnic
són els elements que ens poden ajudar a sortir indemnes
d'aquesta conjuntura incerta.

Continuar, com sempre, seleccionant molt bé on adrecem
els nostres recursos i vetllant per la viabilitat i sostenibilitat
dels projectes no ens ha d'impedir seguir creixent en xarxa
i participant, com a soci tranversal i amb molts més
motius encara, en el desenvolupament del projecte FIARE.

Combinar aquestes dues prioritats és la tasca social,
solidària i necessària, que tenim per davant en els propers
mesos. 
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en temps
de crisi
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COOP57 ANDALUSIA, A PUNT
Tot és a punt per al naixement de Coop57-Andalusia el proper 27 de setembre a Sevilla, que
arrencarà amb el suport de 30 entitats i cooperatives andaluses. Una delegació de 40 persones
de les seccions catalana, aragonesa i madrilenya ha estat convidada a prendre part de totes
les activitats i a conèixer el cooperativisme agrari andalús a les localitats d'El Coronil i Marinaleda.

27
SETEMBRE



El dilluns 9 de juny es va celebrar a la seu de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya una
assemblea històrica: la primera Assemblea General
de Coop57 que aplegava totes les seccions territorials
de la cooperativa. Aquest nou funcionament respon al
desenvolupament dels nous Estatuts Socials, per
adequar-se al creixement en xarxa dels darrers anys.

L'Assemblea estava integrada per delegats i delegades
de cadascun dels territoris, que havien estat escollits
prèviament en les respectives Assemblees Generals
Locals (27 de maig, Catalunya; 29 de maig, Aragó; i
8 de maig, Madrid). Per Catalunya assistiren 25
cooperatives i entitats; 2 per Aragó i 6 per Madrid. En
representació dels socis col·laboradors catalans van
assistir Isabel Moga, Jordi Via, Paco Hernàndez i
Eduard Asensio i Adolfo Antón pels estalviadors de
Madrid. En el decurs de la trobada, es van tractar
temes cabdals com el projecte Fiare, així com la
memòria 2007 i el pressupost i pla de treball per a
2008. Totes les propostes es van aprovar per
unanimitat. L'Assemblea va cloure amb l'elecció del
nou Consell Rector del conjunt de Coop57.

A la mateixa assemblea es va informar de la resolució
final de la fallida d'una cooperativa de treball el 2005.
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www.coop57.coopnou web

L'Assemblea General fixa, per al 2008, una remuneració del 2,40% per a les aportacions
a un any i de 2,60% per a les aportacions a 3 anys

Secció Catalunya:
Jordi Pujol (Col·lectiu Ronda SCCL)
[President]
Rosa Miró (Arç Cooperativa SCCL)
[Secretària]
Raimon Gassiot (Ex-Libris SCCL)
[Tresorer]
Hernan Cordoba (La Ciutat Invisible SCCL)
Fernando Cid (Mol Matric SCCL).
Secció Madrid:
Javier Blanco (Adeia Soc. Coop. Mad.)
Núria del Rio (GAP i Proempleo)
Secció Aragó:
Javier Ortega (La Veloz Soc. Coop.)
Jose Luis Ochoa (Fundación Adunare)
Vocal socis col·laboradors de Catalunya:
Isabel Moga
Vocal socis col·laboradors Aragó i Madrid:
Jose Luis Martinez Navarro

Consell Rector Coop57

Després de tres anys cercant alternatives i reduint el
deute amb Coop57 a 5.006 euros, l'Assemblea va
aprovar que el dèficit final s'aprovisionés com a pèrdues.
És el primer i únic cop, en 10 anys i 300 projectes, que
s'ha produït aquesta situació. 
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ASSEMBLEA GENERAL 2008

Madrid reforça
l’economia social
Durant el primer semestre la cooperativa Haicku,
dedicada a la gestió integral de serveis
informàtics i a posar les noves tecnologies al
servei de les persones, s'ha sumat a la secció
madrilenya de Coop57, integrada ja per 27
entitats i 69 persones sòcies. Durant el mes juny,
en l'àmbit de la formació interna, es va
desenvolupar un curset sobre finances
alternatives amb els membres de la Comisió
Tècnica Local.

En aquest període s'ha concedit un préstec a
l'Associació Semilla per un import de 20.000
euros i a un termini de 4 anys per finançar
l'adquisició de maquinaria d'Albino SL, empresa
d'inserció ubicada al barri de Villaverde de Madrid.

Així mateix s'ha concedit un préstec de 12.000
euros i a un termini de 9 mesos a Abierto hasta
el Amanecer, que ofereix serveis d'oci i lleure
per a la infància, per finançar operacions corrents
de circulant.

Avançament subvencions

El Zaguán
D.G. Igualtat oportunitats /  Ajuntament  Madrid
Préstec concedit  25.000 euros
Activitats intervenció social a diferents districtes
de Madrid.
Import subvenció  252.832 euros.

Asociación La Kalle
Regidoria Educació /  Ajuntament  Madrid
Préstec concedit  21.000 euros
Tallers Professionals (mobles modulars)
Import subvenció  47.000 euros.

Haicku
Conselleria Economia / Com.Madrid
Préstec concedit  31.500 euros
Gestió centre públic Internet de Prádena del Rio
Import subvenció  140.000 euros. 

andalucia.coop57.coop>madrid.coop57.coop>

[Activitats societàries]
> Constitució Assemblees i Consells Rectors de

les seccions territorials.
> Edició de protocols (comissió social i tècnica)
> Elaboració del reglament de Règim Intern.
> Nomenament d'Apoderats.
> Realització d'una auditoria externa (anual).

[Objectius econòmics]
> Volum dipòsits (31/12/08) 3.800.000 
> Recursos no destinats

a préstecs (liquidesa) 750.000 
> Augment activitat ordinària s/ 2007 27 %
> Inversions

(informàtica, pàgina web…) 10.000 
> Provisions (1% saldo inc. clients)5.000 
> Recollida Capital Social FIARE 150.000 
> Aportacions a FIARE SL 25.000 

[Ampliació base social]
> 200 Entitats sòcies de Coop57 (Catalunya,

Aragó i Madrid) a finals de 2008.
> Constitució Coop57-Andalucía

i Coop57-Galicia.
> Ampliació base social

socis cololaboradors (25%)

[Comunicació als socis]
> Edició butlletins informatius 13 i 14 (periodicitat

semestral)
> Enviament dels butlletins en suport informàtic

i paper (optatiu) a tots els socis i socis
col·laboradors.

> Nova pàgina web. Directori d'Entitats.

[Projecte FIARE]
> Participació com a soci transversal a FIARE SL

i, si s'escau, participació en les Plataformes
Territorials pro projecte FIARE.

> Iniciar la campanya de recollida de capital social
de la futura Cooperativa de Crèdit.

> Establir acords de cololaboració comercial amb
FIARE SL.

[Interrelació]
> Participació a REAS i a la Xarxa d'Economia

Solidària.
> Socis d'Aposta SCCL (escola de cooperativisme),

i de la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya.

> Membres de la Junta Directiva de FETS, de
l'Associació Pro FIARE-Catalunya i del grup
coordinador del projecte Fiare.

Pla de treball 2008

TERRITORIALS



CGT - Federació Comarcal
Baix Camp

Federació del Baix Camp de la
Confederació General del
Treball (CGT), amb personalitat
jurídica pròpia i 150 afiliats i
a f i l i ades ,  que  t r eba l l a
activament en la defensa dels
drets dels treballadors i

treballadors i amb especial atenció al suport a
persones migrades -amb un equip integrat per
una administrativa, una mediadora i una
advocada- i la lluita contra l'exclusió social. La
CGT - Federació Baix Camp es defineix com una
organització plural, democràtica, autogestionària,
solidària, coherent i honesta.

PROJECTE VACA,
ASSOCIACIÓ DE
CREADORES ESCÈNIQUES

Associació nascuda ara fa 9 anys de la inquietud
de diverses dones vinclades al món del teatre
i les arts escèniques, preocupades per una
perspectiva femenina i feminista de la
dramaturgia i per la presència de la dona en

tots els àmbits del teatre. Està integrada per
70 persones sòcies i es constitueix com entitat
de reivindicació, estudi, investigació i foment
de les dones en les arts escèniques. Impulsen
també el teatre social, organitzen el festival
VACA i han obert la Vacateca, un fons
documental sobre dones i arts escèniques.
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Noves incorporacions (Comissió Ciutadana Antisida i
la Fundació Ecologia y Desarrollo -ECODES), nous
socis, nous préstecs i activitats. Aquest es el resum
semestral de l'activitat desenvolupada per Coop57-
Aragó, que al febrer va realitzar una Assemblea
Extraordinària on es va aprovar la composició del nou
Consell Rector de Secció. El canvi més destacat és la
substitució de Financiacion Solidaria, que s'ha abocat
durant tres anys al llançament de la secció local, per
l'Asociación de Tiempo Libre Pandora, que treballa al
barri de San José.

En l'apartat de formació interna, el febrer es va desenvolupar
una jornada d'autoformació al Centre Cívic de Torrero, i en
la de difusió social, una nova campanya de captació de fons
davant les demandes creixents de crèdit.

En l'apartat de préstecs concedits s'han aprovat quatre
operacions:

La Veloz S. COOP. >15.000 euros a  4 anys,
Cooperativa de treball dedicada al servei de missatgeria
en bici i  assessorament a les entitats d'Economia Social.
El préstec es per finançar la compra d'una furgoneta
Ford Trànsit FT-240 Plus.

Simbiosis > 24.000 euros a 2 anys.
Dedicada a la estampació en tèxtil, el préstec
es per finançar la compra de matèria prima
i la producció de les pròximes col·leccions.

També s'han concedits els següents límits de
circulant, per finançar operacions a curt termini,

A  Servicios Parque Delicias, entitat  unipersonal
de Fundación Adunare. Es un Centre Especial de Treball i
que te per objectiu la inserció laboral (manteniment de
jardins, confecció industrial...) de persones amb malalties
mentals.

Avançament subvencions

Comisión Ciudadana Antisida
Depart. Sanidad y Consumo /  Dip. Gen. Aragón
Préstec concedit  50.000 euros
Conveni per finançar projecte de prevenció de
VIH.
Import subvenció  155.000 euros. 

Aragó, nous socis,
més préstecs

aragon.coop57.coop>

Noves
entitats sòcies

Primer semestre de l’any 2008

TERRITORIALS



FIARE, SLU

Societat ,  en procés de
transformació com a SL,
propietat de Fundació Fiare,
que impulsa la constitució
d'una caixa cooperativa a
l'Estat espanyol en el marc d'un
sistema integral de banca ètica, amb serveis de banca
minorista. Coop57 en forma part com a soci transversal,
amb altres entitats d'arreu de l'Estat.

OOZEBAP

Associació cultural constituïda l'any 2005 i integrada
per sis socis que es dedica a la publicació de llibres,
temàticament connectats amb l'Àfrica i l'Àsia. Treballen
amb entitats, publicacions i el món acadèmic del
mateix àmbit d'estudi i tenen relacions amb entitats
similars amb Kenya i França. Han impulsat una
col·lecció sobre Àsia que compta amb el suport de la
Junta Islàmica de Catalunya. La distribució es fa a
través de l'editorial alternativa Virus i compten també
amb el suport d'Icària Editorial. Els darrer títols són
“La otra Àfrica. Autogestión y apaño frente al mercado
global”, “China en Africa. Ayuda o arrassa?” o “A

propósito de resist ir ”, “Afroresistències/
Afroresonàncies” o “El islam anterior al islam”.

ASSEMBLEA DE JOVES
DE SABADELL

Associació juvenil nascuda el 2003 de la disconformitat
de col·lectius de joves davant les situacions d'injustícia
i desigualtat social de la nostra societat. Han impulsat
projectes alternatius com el SIPS, serveis populars
informatius de Sabadell, per cobrir la manca
d'informació local i social de qualitat i les dificultats
dels moviments socials per fer sentir la seva veu.

MAS FRANCH, SCCL

Mas Franc és un edifici
del s. XIV ubicat a Sant
Feliu de Pallerols (La
Garrotxa), gestionat fa
20 anys com a casa de
colònies i turisme rural en
un terreny d'una hectàrea amb
capacitat per acollir 72 persones. En procés de
constitució com a cooperativa sense afany de lucre
integrada per sis socis, han incorporat la sostenibilitat
ambiental i els continguts pedagògics socials i ecològics

com a eix del projecte.
També ofereixen l'espai a
la societat civi l ,  a
co l · lec t ius  en r isc
d'exclusió i a processos
de formació i capacitació.

LA VERNEDA
SAN MIGUEL, SCCL

Cooperativa de
treball ubicada a
Rubí nascuda de la
fusió a finals de
2007 de dues

cooperatives i establerta en l'àmbit dels serveis de
vidre. En el moment de la fusió La Verneda tenia 78
anys de vida i San Miguel, de Badalona, 50. Aquesta
cooperativa de vidriers, que treballa un model artesà
i un altre semiautomàtic a partir de motlles, afronta
a través de la fusió la crisi del sector, deslocalitzada
per la globalització a tercers països. A mig termini,
volen impulsar una Escola de Mestres Vidriers.
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Aquest projecte el completen amb la gestió de l'edició
local del portal Vilaweb, Radio Trama i la corresponsalia
del setmanari Directa. Està integrada per 16 socis i
sòcies i un ampli ventall de persones col·laboradores.

ATENEU POPULAR VALLCARCA

Ateneu nascut de l'ocupació d'un immoble
abandonat el 1996, al barri de Vallcarca de
Barcelona. L'any 2002, els col·lectius es
van organitzar en associació cultural per
impulsar les festes majors del barri. L'edifici
es troba en situació d'afectació urbanística
i estan negociant la compra del local,
que ja disposa d'una sala polivalent
per a concerts, un estudi de gravació,
dues sales d'assaig i un espai de ràdio.
Integrada per 100 persones sòcies,
han organitzat centenars de
concerts en un espai autogestionat
i valuós per als grups de base, que
disposen d'un espai gratuït per a la
cultura autogestionada.

APRISE - CATALUNYA EMPRESA
D'INSERCIÓ, SLL i ASOC.PROM.
INICIATIVAS SOCIALES Y
ECONÓMICAS- APRISE

Entitat amb 23 anys d'història dedicada a la inserció
social i laboral. Arran de la Llei Catalana d'Empreses

d'Inserció, el 2002 van crear també
Aprise Catalunya EI. L'associació,
integrada per 24 socis, es dedica
al suport per a la creació
d'empreses, plans de formació i
plans d'ocupació. L'empresa

d'inserció, una societat laboral formada per cinc socis
i tres socis de capital, realitza en l'actualitat feines de
neteges de xoc i manteniment d'habitatges per a
l'Ajuntament de Barcelona i a municipis com Mollet
del Vallès.
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CREANT ECONOMIA SOCIAL I
SOSTENIBILITAT, SCCL

Cooperativa de treball sense ànim de lucre nascuda
fa dos anys, integrada per tres persones sòcies
vinculades a tasques socials al barri del Raval, al medi
ambient i a l'econometria, que van coincidir en
programes d'assessorament en Microcrèdits a la
Fundació Un Sol Món (FUSM). Realitzen activitats de
consultoria i gestió i creació de projectes. Treballen
per la FUSM, per l'Institut Municipal de Treball de Lleida
o per a la Federació de Familiars de Malalts Mentals,
així com impulsant projectes d'autoocupació per a
dones que han patit maltractaments. Participen de la
Fundació Tot Raval i de la Xarxa Laboral el mateix barri.

PASSAR VIA, EMPRESA
D'INSERCIÓ,SL

Societat mercantil impulsada per la Fundació Els Tres
Turons -sòcia de Coop57- per complementar la feina
que desenvolupen en l'àmbit de la salut mental. Està
integrada per 16 treballadors, majoritàriament
provinents de la Fundació, que detenta el 100% del
capital. S'han especialitzat en el servei a domicili del
mercat d'Horta (on disposen d'una parada), neteja i
pintura i arts gràfiques. Està estretament vinclada al
sector a través de la FEICAT.

ÀTLANTIDA PROFESSIONALS
PER LA INTERCULTURALITAT

Associació integrada per 60 socis nascuda el 2004
d'un grup de professionals que treballen el fenomen
migratori des de la interdisciplinarietat i els àmbits
relacionats amb benestar, salut, educació, cultura i
món associatiu. Estan organitzats en xarxa a Catalunya
i el Marroc i pretenen afavorir el coneixement mutu
entre professionals, l'intercanvi d'experiències i el
suport a la formació. Tenen acords i convenis amb Ibn
Batuta, la Federació d'Entitats Llatinoamericanes i
Càritas.



COOPERATIVA MÚTUA DE PA I
QUEVIURES, SCCL

Cooperativa ubicada al centre de Manlleu nascuda l'any 1903
creada per tres obrers del tèxtil que, en quedar-se a l'atur, van
decidir constituir-la per vendre pa, entenent que era un producte
de primera necessitat, i organitzant-se com a cooperativa de
consum. Confiscada pel franquisme, van recuperar part del
patrimoni amb la constitució dels Ajuntaments democràtics i
van reemprendre l'activitat com a botiga de queviures, que han
tancat recentment per reorientar-ne l'activitat i escometre
reformes estructurals de l'edifici. Està integrada per 685 socis
i sòcies i després de la reforma de l'edifici, mantindran la seva
tasca de compromís social amb la ciutat i l'aposta pel
cooperativisme.

ALMENARA EQUIPAMIENTOS

Societat de responsabilitat limitada laboral, creada per dos socis
fundadors de la cooperativa L'Albera -sòcia de Coop57- a Arcos
de la Frontera (Andalusia) i dedicada també a la fusteria i el
mobiliari industrial amb consciència ecològica, emprant fusta
certificada, vernissos biològics i reutilitzant tots els residus. Està
integrada per cinc socis i cinc treballadors. La seva activitat ha
crescut i el 2007 s'han traslladat a una nau
industrial. Implantades en un entorn amb
altes taxes d'atur, donen també formació
professional i reinsereixen persones amb
problemes de drogodependència. Participen
del procés constituent de Coop57-
Andalusia.

RAVALTEXT, empresa d'inserció

Empresa d'inserció, impulsada per Surt -sòcia de Coop57- i
nascuda el 2005 per a crear llocs de treball i poder inserir dones
amb problemes sociolaborals, particularment dones migrants
en un barri degradat com el Raval. Hi han col·laborat en la seva
constitució la Fundació Tot Raval, la FUSM i particulars vinculats
al sector tèxtil i al barri com ara Enric Pantaleoni, Emili Sarrón,
Rosa Gil, Ramon Corredoera i Javier Estebánez. L'activitat principal
consisteix en retocs de peces per als grans establiments
comercials, encara que han aconseguit també contractes amb
el mercat municipal, el cos de Bombers i entitats locals. Hi
treballen 26 persones (40% d'inserció). 

NOUS SOCIS COL·LABORADORS
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CATALUNYA
LUIS GONZALEZ BALLARIN
RAFAEL CARLOS SERRA MARIMON
MARTA ÁLVAREZ PÉREZ
OLEGUER PRESAS RENOM

AMADEU LLEOPART i COSTA
LAURA MIRADA SECANELL
GEMMA GARCIA FÀBREGA
CARME COLOMER MARCET
SUSANNA GASSIOT i RIU
MONTSERRAT SOLÀ RIVERA
Ma. ANGELES MONTFORT MONTAÑÉS
MONTSERRAT GARCIA CALDÉS
FERRAN VILLAR GARCIA
Ma ESTHER ASBERT ALSINA
JOSE CALLEJÓN ALMENDROS
FELIP ALFRED GALITÓ i TRILLA
JOSEP RAMIREZ CANET
JOSEFA FAIDELLA BORREGO
CARLOS FERNÀNDEZ GUERVÓS
SUSANA CABEZA HURTADO
JOAN MANUEL AGUADO QUEROL
ANDREAS DAWE
LIDIA VAQUERO MEREDIZ
Ma. ROSA CRUZ GUZMÁN
IMMA BRUGAROLAS CRIACH
LAIA AZCONA SAUMELL
JOSEP Ma. MIRALLES VIA
MERCÈ LLADÓ SUBIÑÁ

MADRID
CARMEN MORENO MUGURUZA
CARLOS FERNÁNDEZ FUENTE
JUAN ALONSO GAMIR
ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD
CARMEN MARTINEZ DEL MOLINO
EVA ORTUÑEZ GALLO
FELIPE MARTÍNEZ PEÑA
ANGEL LÓPEZ ORTEGA
LUÍS AZORÍN VERA
BARBARA CALDERÓN GÓMEZ-TEJEDOR
JORGE GARCIA RODRÍGUEZ
ANA ALVARO MORENO
FÉLIX MANUEL JIMÉNEZ LOBO
MONTSERRAT MUÑOZ DE DIEGO

ARAGÓ
ANGEL GUTIERREZ DIEZ
PALOMA LAFUENTE ARANDA
OLGA LÓPEZ HERNÁNDEZ
MILLÁN DÍAZ FONCEA
JESÚS OLLES GRUAS

ANDALUSIA
ANTONIO MUÑOZ BERNAZA
RAFAEL RAMIREZ PERNIL
JUAN IGNACIO PADRÓ GARCIA
JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ

NOVES ENTITATS SÒCIES

x
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Préstecs concedits primer semestre 2008

Préstecs a llarg termini

PR 237 ADAD - L’Encant 75.000  a 5 anys i 6 mesos

Empresa d'inserció social i laboral de persones en atur i problemes
d'exclusió social, derivada principalment dels impactes de la
drogodependència i que treballa en l'àmbit de recollida de residus
urbans i reciclatge. El projecte finançat respon a les obres de
condicionament i obertura de la segona botiga de roba de segona
ma que han obert a Girona.

PR 240 BIDÓ DE 9 BARRIS 80.000  a 4 anys

Associació gestora de l'Ateneu Popular de 9 Barris, creada per donar
cobertura a una ocupació veïnal d'una planta asfàltica i que ha esdevingut
una referència social i cultural ineludible. El préstec finança una
reestructuració de personal i la demora en el cobrament del conveni
municipal subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona.

PR 236 ENTORN 80.000  a 3 anys

Cooperativa de treball impulsada per Esplais Catalans (ESPLAC). El préstec finança
les obres de rehabilitació que s'efectuaran al tercer pis de la Fundació Ferrer i Guàrdia
a la seu del carrer Avinyó de Barcelona per a ubicar les oficines de la cooperativa,
amb sala de reunions, despatxos i espais de treball per a 20 persones.

PR 239 (ampliació) TERREGADA 10.000  a 3 anys

Cooperativa de treball constituïda el mes d'abril de 2005 després
d'una experiència positiva en el camp dels projectes municipals
de compostatge integrada per 3 persones provinents del moviment
ecologista gironí. Terregada.net aborda els programes municipals
de compostatge domèstic i centra la seva activitat en la
sensibilització, formació i seguiment d'hàbits de gestió de residus
orgànics, de jardins i hortes. El préstec finança la consolidació
del projecte cooperatiu i és una ampliació d’una operació anterior.

PR 250 TALLER JERONI MORAGAS 21.783  a 2 anys

Cooperativa de treball, creada el 1980, i dedicada al servei ocupacional de persones
adultes, a partir dels 20 anys, amb discapacitat psíquica així com a la seva integració
social i laboral en els aspectes d'habitatge, esport, oci i altres. El préstec finança
l'import del deute contret amb la cooperativa per una societat mercantil en situació de procés concursal.
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PR 251 SAEST   30.000  a 3 anys

Sistemes Avançats d'Energia Solar Tèrmica és una cooperativa de
treball constituïda el mes de maig del 2002 dedicada al muntatge
d'instal·lacions solars i a les tasques de recerca, enginyeria i
investigació en el camp de l'energia solar, de l'eficiència energètica
i de l'arquitectura bioclimàtica. El préstec avança una part del
programa europeu “FP-7ENERGY-2007”, que ascendeix a 157.751
euros.

PR 254 ALMENARA EQUIPAMIENTOS 60.000  a 5 anys

Societat de responsabilitat limitada laboral a Arcos de la Frontera (Andalusia),
dedicada a la fusteria i el mobiliari industrial amb consciència ecològica, emprant
fusta certificada, vernissos biològics i reutilitzant tots els residus. L'operació
finança la millora de les instal·lacions i la compra de nova maquinària per
respondre al creixement experimentat els darrers anys.

PR 257 FIARE 50.000  a 3 anys

Foment d'Iniciatives per a l'Articulació de la Responsabilitat Econòmica és la SLU amb
seu a Bilbao del projecte FIARE, el projecte d'un banc ètic -en forma de caixa cooperativa-
a l'Estat espanyol, que ja disposa d'oficina a Catalunya, al barri de Gràcia de Barcelona.
El préstec finança el creixement, expansió i desenvolupament del projecte.

PR 255 OOZEBAP 11.000  a 3 anys

Associació cultural constituïda l'any 2005 dedicada a la publicació de llibres,
principalment relacionats amb l'Àfrica i l'Àsia des d'una òptica alternativa, crítica i
social. El préstec finança la consolidació del projecte editorial, l'edició de nous títols,
el desenvolupament de canals de distribució i el reforç de l'estructura professional.

PR 265 BICICLOT 30.000  a 4 anys

Cooperativa de treball constituïda el 1994 a Barcelona, per persones
pertanyents a l'associació Amics de la Bici, que ofereix serveis
vinculats al món de la bicicleta. L'operació finança l'adquisició,
adequació i equipament d'una furgoneta per als serveis propis oferts
per la cooperativa.

PR 271 LA PALETA  60.000  a 2 anys

Cooperativa de llarga trajectòria creada el 1985 a Mataró i dedicada a tot tipus de treball
relacionats amb el món de la construcció. Desenvolupa criteris de construcció ecològicament
sostenibles i ha estat guardonada per la seva tasca de rehabilitació d'edificis. El préstec
es destina íntegrament a l'amortització i reestructuració de dos llocs de treball.
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Préstecs a curt termini

PRÉSTECS CONCEDITS

PR 274 FORMATEC 40.000  a 3 anys

Cooperativa de treball nascuda el 1994 dedicada a la formació
ocupacional, permanent, contínua, psicopedagògica i laboral. L'operació
finança una quarta part dels imports pendent de cobraments els darrers
anys per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.

PR 256 VERNEDA SAN MIGUEL 90.000  a 8 mesos

Cooperativa de treball ubicada a Rubí nascuda de la fusió d'altres dues,
concretada l'any passat i establerta en l'àmbit dels serveis de vidre. Es
financen operacions de circulant.

PR 260 TEIXIDORS 47.000  a 9 mesos

Cooperativa de treball constituïda el 1983 amb la finalitat d'integrar
laboralment persones amb discapacitats psíquiques, bàsicament mitjançant
l'elaboració de peces de vestir i per la llar teixits amb telers manuals. Es
finança la compra de matèria primera de fil per la campanya 2008.

PR 263 ARÇ COOPERATIVA 56.126,24  a 8 mesos

Cooperativa de treball nascuda el 1983, inspirada en el cooperativisme autogestionari
i especialitzada en assegurances en el sector de les energies renovables i l'economia
social, entre d'altres. Es financen les pòlisses d'assegurances de determinats clients.

PR 269 BATABAT 70.000  a 3 mesos

Cooperativa de treball en el camp audiovisual, integrada en el grup Cultura03.
Ha produït sèries com “Passatgers” i “(S)avis” per a TV3 i el documental
“Diumenge a les 5” sobre el procés de pau a Irlanda del Nord. Es finança
part de la producció de nous capítols de la sèrie “El sol de la Nit 2”, encarregats
per TV3.

PR 276 L’INTERRUPTOR 10.000  a 5 mesos

Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet, implicada en la
intervenció socio-educativa. Treballen en àmbits de joventut, gent
gran i famílies i infants en àmbits d'exclusió. El préstec finança l'aval
concursal per a la concessió dels Serveis de Casals d'Estiu de Cerdanyola del Vallès.



Condició imprescindible: l’Entitat ha de ser sòcia
de Coop57.

Coop57 avança fins el 90% de la subvenció
atorgada (resolució en ferm).

Avançament de subvencions de l’Administració
Pública (local, autonòmica…).

Es signa un contracte entre les dues entitats. La
subvenció actua de garantia, però s’afegeixen
garanties complementàries pel Coop57 (pagaré
amb venciment a termini convingut).

En el moment del cobrament de la subvenció es
pasen comptes.

És un procés molt àgil i senzill.

CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST PRODUCTE

d’administracions públiques
primer semestre 2008

Avançament
de subvencions
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PRÉSTECS CONCEDITS

PR 238 Fundació Pere Ardiaca
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 23.250 
Objectiu: Plans d'Ocupació
Imp. total subvenció: 34.480,08 

PR 241 EICA
DGAIA Infància
Préstec concedit: 9.000 
Objectiu: Ta-axira: immersió i reforç sociolaboral de
joves nouvinguts
Imp. total subvenció: 20.085 

PR 242 La Directa
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 8.000 
Objectiu: Cohesió integral
Imp. total subvenció: 9.000 

PR 243 AIRES
Departament de Treball de la Generalitat
Préstec concedit: 32.000 
Objectiu: Conveni foment i impuls empreses d'inserció
Imp. total subvenció: 57.326,70 

PR 244 La Ciutat Invisible SCCL
DG Comerç | Generalitat de Catalunya
Préstec concedit: 9.500 
Objectiu: Presència a internet i web
Imp. total subvenció: 10.511,25 

PR 245  Onanova, empresa d'inserció
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Dinamització cultural barri de la Mina (Zona
Franca)
Imp. total subvenció: 11.254,44 

PR 246  Desenvolupament Comunitari
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 40.000 
Objectiu: Inserció sociolaboral col·lectius dificultats
especials
Imp. total subvenció: 99.848 

PR 247 Projecte La Vaca
Departament de Cultura Generalitat
Préstec concedit: 12.500 
Objectiu: Conveni suport activitats escèniques
Imp. total subvenció: 80.000 

PR 248 Fundació Clariana
Àrea de Benestar Social | Ajuntament de L'Hospitalet
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Atenció primària a l'exclusió social
Imp. total subvenció: 24.000 

PR 249 ETCS SCCL
Departament d’Interior Generalitat
Préstec concedit: 20.000 
Objectiu: Xarxa d'actors socials comarques i salut
Imp. total subvenció: 36.163 

PR 252 RAI
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Foment de la Capacitat Integral
Imp. total subvenció: 56.014,96 

PR 253 Bidó de 9Barris
Ajuntament de Barcelona
Préstec concedit: 80.000 
Objectiu: Gestió Ateneu Popular 9Barris
Imp. total subvenció: 248.316 



CRÈDITS PARTICIPATIUS

PR 270 Doblevia 85.000   a 2 anys
Creixement i consolidació projecte cooperatiu
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PR 259 EICA
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 26.000 
Objectiu: finançament tres contractes de treball
Imp. total subvenció: 35.177,51 

PR 261 Robafaves SCCL
Direcció General d'Economia Cooperativa
Préstec concedit: 18.000 
Objectiu: Contractació gerent
Imp. total subvenció: 20.000 

PR 262 Surt
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 60.000 
Objectiu: Mediadores interculturals sanitàries
Imp. total subvenció: 317.401,20 

PR 264 Assemblea de Joves de
Sabadell
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Pla Ocupacional per a dues persones en atur
Imp. total subvenció: 10.881,81 

PR 266 Safareig
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 25.000 
Objectiu: Foment igualtat home-dona en el mercat
de treball
Imp. total subvenció: 120.569 

PR 267 Onanova
Diputació de Barcelona
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Cohesió social i qualitat de vida
Imp. total subvenció: 18.000 

PR 268 UPEC
SOC i Oficina Pau i Drets i Humans
Préstec concedit: 10.000 
Objectiu: Projectes UPEC i “Jutjant el franquisme”
Imp. total subvenció: 12.497,82 

PR 272 APRISE, empresa d'inserció
Departament de Treball | DG Igualtat d'Oportunitats
Préstec concedit: 15.000 
Objectiu: Mesures de suport a itineraris
Imp. total subvenció: 23.400 

PR 273 Desenvolupament Comunitari
Departament de Política Lingüística | Casa de les
Llengües
Préstec concedit: 80.000 
Objectiu: Conveni de col·laboració
Imp. total subvenció: 168.200 

PR 275 APRISE. Promocions
Servei d'Ocupació de Catalunya
Préstec concedit: 40.000 
Objectiu: Projecte Gallecs Natura
Imp. total subvenció: 157.871,52 

PR 277 Ravaltext
Ajuntament de Barcelona et altri
Préstec concedit: 60.000 
Objectiu: Formació Dones Immigrades et altri
Imp. total subvenció: 66.290,27 

PRÉSTECS CONCEDITS

INTERCOOPERACIÓ 14.538,21 

IC10 ROBAFAVES > ARÇ 7.218,61  a 1 any [assegurança]
IC11 DATUM > GESPREVEN 7.319,60  a 3 anys [informàtica]

IMPORT TOTAL OPERACIONS DE CIRCULANT 203.935,97 

S’han realitzat 17 operacions de circulant per valor de 203.935,97 

Altres operacions

IMPORT TOTAL ENDÓS DE FACTURES 83.810,52 

S’han realitzat 6 operacions per valor de 83.810.52 

Avançament de subvencions



Per un sistema de finances ètiques,
solidàries i alternatives

Fòrum Social
Català
Barcelona, UB, 25 de gener
Peru Sasia de Fundació Fiare i Ramon
Pascual per Coop57 van prendre la paraula
en el seminari temàtic sobre finances
alternatives del Fòrum Social Català,
esdeveniment que va aplegar més de 3.000
persones en desenes de seminari el darrer
cap de setmana de gener. L'acte el va
presentar i moderar Jordi Mari de FETS.
Tanmateix Coop57 va participar a la Comissió
Econòmica i de Disseny del FSCat.
L'autogestió plena i els criteris socials alhora
de contractar proveïdors van ser els trets
característics d'un fòrum socialment exitós
i econòmicament viable. 

primer semestre 2008
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ACCIONS

Banca Ètica Ciutadana
1 de febrer, Madrid
Organitzat per Fires (Finançament i inversió responsable, ètica
i solidària) i Coop57-Madrid, Juan Garibi de Projecte Fiare,
Beatriz Fernández de Fires i Javier Blanco de Coop57 van
participar de la taula rodona “Com estem construint una banca
ètica ciutadana”. Va presentar la jornada Carlos Ballesteros i
va fer una exposició inicial sobre la necessitat de construir una
banca alternativa Arcadi Oliveres. 

Andalusia per l'estalvi ètic
i l'economia social
Marinaleda, 22 de març
El popular municipi andalús va acollir, al saló de plens de
l'Ajuntament, les primeres pases de la constitució de Coop57-
Andalusia, amb una presentació pública dels orígens,
funcionament i actualitat de Coop57. El mateix acte es va realitzar
el dia 28 al Centro Vecinal de Pumarejo. El desembre anterior,
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Sevilla
ja havia acollit la primera reunió constitutiva del Grup Promotor.

Trobada amb Patrick Duguay, president de la consultora Le Chantier

Quebec, una economia cooperativa
FCTC, 10 d'abril
Amb la participació de 30 persones,
representatives del món cooperatiu català,
Coop57 va organitzar a la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya el
seminari d'apropament a la realitat cooperativa
quebequesa. De la mà de Patrick Duguay,
president de la consultora Le Chantier, vam
aprofundir en la història, reptes i dinàmiques
engegades al Quebec, on el dinamisme de
l'economia social i el sector cooperatiu ja aplega,
a tall d'exemple, la majoria de les escoles bressol (mil empreses amb 40.000 treballadors), cooperatives d'habitatge,
el transport sanitari, l'atenció a les persones dependents, a més de diverses iniciatives sòlides en el camp de les
finances socials. Duguay va defensar l'arrelament comunitari de les cooperatives i el paper com a agents de
transformació social. 



Principis, experiències i futur per Extremadura

Economia alternativa i
solidària
Badajoz, Extremadura, 25 i 26 d'abril
Organitzades per l'associació extremenya Banca Ètica, Paco
Hernandez, de Coop57 va ser convidat per traslladar l'experiència
col·lectiva de Coop57, acompanyat per Alberto Minguez, que
va intervenir en nom del projecte FIARE. Paco Hernandez també
va participar, posteriorment, de la taula rodona “Debilitats,
fortalesa i futur de les finances ètqiues”, al costat d'Enrique
del Rio (REAS). 

Seminario de Finanzas Éticas

Os segredos dos
investimentos bancairos
Santiago de Compostela, Facultade de Ciencias Políticas, 28, 29
i 30 d'abril
Organitzat per Amarente-Setem, la setmana gallega del Comerç
Just va incorporar la conferència “Coop57: la construcció d'un
sistema estatal de finances ètiques i solidàries”. Ramon
Pascual va intervenir per presentar la nostra experiència al
costat d'altres debats com “Diner i consciència”, a cura de Joan

Melé ;  “Pressupostos
participatius” , a càrrec de
Javier Encina  de la
Universidad Nòmada;

“Deute ecològic i banca” a càrrec d'Ecologistes en Acció; o la
presentació de la campanya BBVA sense armes, presentada per
Jordi Calvo del Centre Delàs. 

Dues experiències: Coop57 i FIARE

Les finances ètiques i
solidàries
Arç Cooperativa, 8 de maig
En el marc de les activitats periòdiques organitzades per Arç
Cooperativa, les finances ètiques i solidàries van centrar el
debat del 8 de maig. Ramon Pascual per
Coop57 i Jordi Marí, per FIARE van prendre
la paraula després de la introducció de
Martina Marcet. A l'acte organitzat a
la seu de la cooperativa, especialitzada
en assegurances en renovables i que
desenvolupa el segell d'assegurança
ètica, van participar 35 persones. 

ACCIONS
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XIII Jornades d'Economia
Solidària

Saragossa, del 3 al 7 de juny
“Som el que fem per canviar el que som”
Organitzades per la Cooperativa La Veloz,
Financiación Solidaria i Birosta -socis de
Coop57- amb el suport de REAS-Aragó,
l'edició de les tretzenes jornades aragoneses
va arrencar amb la xerrada “Cap a un sistema
estatal de finances ètiques: la construcció
des de i per a la societat civil”. Hi van prendre
part Peru Sasia, director del Projecte Fiare
i Ramon Pascual, com a coordinador de
Coop57. El decreixement econòmic, els
videofòrums i l'autogestió des de baix van
centrar la resta dels debats. 

El rol del crèdit
cooperatiu

València, 26 de juny, Facultat d'Economia
Organitzat per l'Institut Universitari
d'Economia Social i Cooperativa de la
Universitat de València i coordinat per Joan
Ramon Sanchis Palacio, es tracta d'una
jornada per abordar el paper del crèdit
cooperatiu en el finançament de les
cooperatives i les empreses d'economia
social. Ramon Pascual, coordinador de
Coop57, va participar en una taula rodona
amb representants de Ruralcaja, Caja
Campo, la DESCOOP i ASC Catalunya. 

Altres

Entre d'altres xerrades, Coop57 va seguir
participant de diferents sessions del seminari
d'Economia Cooperativa organitzat per l' IGOP
(UAB). El maig, el projecte va ser presentat
al CSO Els Timbres de Viladecans i el mateix
mes Coop57 va prendre part a Barcelona de
la Fira de Sensibilització per a la
Transformació Social “Canviem el nostre
consum?”. Organitzada per REDS, RAI i el
CRIC al barri de la Ribera on està ubicada
la seu social de Coop57, la Fira impulsava
la conscienciàció social de les alternatives
quotidianes existents. Ramon Pascual va
participar a la taula d'experiències “I nosaltres
què hi podem fer?”



2.800.000
2.600.000
2.400.000

2.000.000

DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aport. obligatòries 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 344.238 359.564
Aport. voluntàries 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 434.708 546.383
Aport. socis col·laboradors 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.405.247 2.656.728
Operacions especials 0 0 0 0 0 492.000 246.000 0
TOTAL 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.430.193 3.562.675

2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolució dels préstecs concedits
En euros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Préstecs a llarg termini 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 1.168.437 546.783
Préstecs a curt termini / Circulant 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 459.633 477.062
Endòs de Convenis / Factures 0 0 0 159.193 298.971 213.407 224.254 83.810
Avançament de Subvencions 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 882.500 714.250
Operacions especials 0 0 0 0 0 480.000 91.331 99.538
TOTAL 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 2.826.155 1.921.443

Títols participatius L’Olivera 400.000

0
2001 2002 2003 2004 2005

2007

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

2.000.000

2.400.000

2007

2.800.000

3.200.000

reflexió

socis

préstecs

accions

xifres

15
butlletí informatiu

14 agost 2008

200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000

Préstecs a llarg termini

Préstecs a curt termini

Endós de convenis

Avançament de Subvencions

Operacions especials

Aportacions obligatòries

Aportacions voluntàries

Aportacions de socis/es col·laboradors

Operacions especials

TOTAL

3.600.000

2.200.000

2006

4.000.000

4.400.000

2006

3.000.000

2008

2008

1r semestre

1r semestre

1r semestre

1r semestre



14c/ Méndez Núñez, 1, pral. 2a • 08003 Barcelona
T 93 268 29 49 • a/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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butlletí informatiu
“No hi ha pas causes ‘perdudes’.

Només hi ha causes ‘difícils’,
però com que són tan justes i dignes,

algun dia les aconseguirem”

Diamantino García

[1945-1995, 'cura de los Corrales'

i fundador del SOC, Sindicato de Obreros del Campo]




