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2019, seguim
creixent per ser útils

Dades econòmiques
i socials 2019

Cap a una economia
feminista, social i solidària

Fundació Coop57:
fil a l’agulla

1995-2020

25 anys 
teixint xarxa

L’any 1986 l’editorial Bruguera, ubicada al bari del Coll de Barcelona, tancava les seves portes deixant prop 
d’un miler de persones sense feina. En el context d’una crisi industrial severa, aquella emblemàtica editorial 
desapareixia però, sense saber-ho, es llauraven les llavors d’un nou projecte que acabaria convertint-se en una 
entitat protagonista de les anomenades finances ètiques cooperatives: Coop57.
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25 anys teixint xarxa
Coop57 va néixer a Catalunya l’any 1995 fruit 

de la lluita i solidaritat obrera d’uns 
treballadors que es van quedar sense el seu lloc de treball però 
que van renunciar a quedar-se de braços creuats. Durant els 
tres anys que va durar la lluita laboral es va crear una caixa 
de resistència que va servir per donar sortida a projectes que 
permetessin l’autogeneració de nous llocs de treball. I no es 
faria de qualsevol manera sinó des d’una consciència ideo-
lògica, política, social i de classe que creia en els principis 
de l’autogestió i la democràcia econòmica i que defensava a 
les persones per sobre el capital. Entre els primers projectes 
finançats d’aquesta caixa de resistència s’hi trobava el Foli 
Verd, una impremta cooperativa que a dia d’avui s’ha con-
vertit en referent dels moviments social i que des del primer 
número fins al present imprimeix aquest butlletí. 

Ara fa 25 anys de la creació de la cooperativa i des d’aquella 
caixa de resistència fins a l’actualitat, el projecte ha evolucio-
nat des de moltíssims aspectes. Al llarg dels anys s’ha aconse-
guit anar desenvolupant un model propi basat en l’autogestió, 
l’autonomia, la solidaritat i el suport a projectes que ajuden a 
construir una economia que posi la vida en el centre, tenint 
en compte les persones i el seu entorn. En un inici només hi 
participaven cooperatives de treball autogestionat, però al 
cap d’uns quants anys, Coop57 es va obrir al conjunt 
d’entitats del que avui anomenem Economia So-
cial i Solidària. Totes compartim una base co-
muna de principis ètics i solidaris que s’han 
mantingut fidels durant els vint-i-cinc anys 
de vida de Coop57: els valors del coope-
rativisme, la solidaritat, el suport mutu, 
l’ecologisme, l’assemblearisme, l’auto-
gestió, els feminismes, l’antirracisme i 
l’arrelament al territori.

Sempre guiats per una voluntat persistent i 
incansable de ser una eina útil, s’han volgut 
aterrar, en base a la pràctica, tots els valors 
ètics i socials per posar-los al 
servei de la transformació 
social. Treballant per 
convertir l’estalvi 
popular en crèdit 
transformador que 
ajudi a que puguin 

seguir desenvolupant la seva tasca aquells projectes que apor-
ten un valor afegit a la nostra societat.

En aquest quart de segle s’ha construït un model de partici-
pació i implicació de la base social de la cooperativa. S’han 
definit processos d’avaluació social, política i econòmics ba-
sats en la democràcia, la participació, l’assemblearisme i el 
rigor ètic i tècnic.

Alhora, s’ha teixit un model territorial horitzontal i pensat des de 
la base organitzat per seccions territorials. Ara fa quinze anys es 
creava la primera secció territorial de Coop57 a Aragó i l’any pas-
sat es creava l’última fins al moment a Asturies. Pel mig, es creà 
Coop57 a Madrid, Andalucía, Galiza i Euskal Herria.

S’han concedit quasi 3.000 préstecs per un valor superior als 
100 milions d’euros a centenars de projectes de l’ESS. S’han 
anat sumant al projecte persones i entitats cada cop més di-
verses; totes comparteixen el desig de practicar la sobirania 
econòmica decidint, col·lectivament i democràticament, el 
destí dels nostres diners.

Ara som una família extensa: vora 5.000 sòcies col·laboradores 
i gairebé 1.000 sòcies de serveis. Sense la vostra confiança i 
implicació, no hauria estat possible. 

Així que aprofitem aquesta editorial per felicitar-vos per 
tota la bona feina i per dir-vos que els anys, en comptes 
d’envellir-nos, ens renoven les forces. Tenim més ganes 
que mai de teixir xarxes, de construir alternatives. De donar 
suport a qui esteu al peu del canó, sigui com a part de l’ESS, 

en l’associacionisme, els moviments socials, al Tercer Sec-
tor o des del consum responsable. A Aragón, Anda-

lucía, Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza, 
Madrid i a tants altres territoris. I també des 

d’eines renovades, com la Fundació Coop57. 

25 anys teixint xarxa.  
Perquè juntes hem fet 
possible moltes coses que 
semblaven impossibles.  

I ho volem seguir fent.

Per molts anys de COOP57!

“Coop57 va néixer a Catalunya 
l’any 1995 fruit de la lluita i 

solidaritat obrera d’uns treballadors 
que es van quedar sense el seu lloc 
de treball però que van renunciar a 

quedar-se de braços creuats”

editorial
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La Fundació Coop57 va néixer l’any 2014, fruit d’un llarg de-
bat col·lectiu, com a estri social complementari de la tasca 
desplegada per la cooperativa. Veia la llum per cobrir buits i 
arribar als àmbits on la tasca ordinària de Coop57 no podia 
arribar. 2019 ha estat un any de revisió i anàlisi del treball 
desenvolupat i d’una proposta de nou impuls que ja ha co-
mençat a caminar.

Grup de Treball: un any de debat i reflexió

Impulsat pel Consell Rector de Coop57, el gener del 2019 es va 
constituir un grup de treball integrat per membres de totes les 
seccions territorials, que va elaborar una proposta de rellan-
çament. L’Assemblea General, un cop rebudes les conclusions, 
les va aprovar i ratificar. El passat novembre el Consell Rector 
donava llum verda al Pla de Treball per a l’any 2020, que in-
clou una campanya de captació de recursos, d’enxarxament 
territorial i d’autogestió financera. 

Cap enfora, cap endins

Portes enfora, les quatre línies principals d’intervenció, nas-
cudes del treball embrionari dels darrers anys, se centren en la 
justícia social i la transició ecològica. Seran la lluita contra les 
desigualtats socials; contra la precarietat laboral i l’exclusió 
sindical; la promoció d’una necessària transformació ecològi-
ca i energètica; i la revitalització del món rural. Tots els àmbits 
de treball queden travessats per unes prioritats fixades que 
tindran caràcter transversal: antirracisme, feminismes, ecolo-
gisme i incorporació de nous actors, habitualment exclosos o 
desplaçats, a l’Economia Social i Solidària.

Portes endins, la Fundació té també reptes importants: ddes 
de garantir l’autogestió financera, amb una base social sòlida 
i estable -pel que 2020 tindrà una campanya per acollir noves 
sòcies- fins a vertebrar un model de governança àgil, dinà-
mic i útil, amb la implicació de totes les seccions territorials. 
A més, la Fundació farà un esforç comunicatiu addicional i 
començarà a definir l’àmbit de pensament, reflexió i difusió 
d’alternatives col·lectives a la deriva de l’actual model capita-
lista, depredador i patriarcal.

FUNDACIÓ COOP57:

fil a l’agulla

Si esteu interessades en participar 
en la Fundació o fer una donació 
solidària puntual, podeu visitar  
fundacio.coop57.coop  
o escriure a  
fundacio@coop57.coop

La Fundació desplegarà enguany el Pla de Treball 
aprovat per la cooperativa. 

Els eixos transversals són l’antirracisme, l’ecologisme, 
els feminismes i la incorporació de nous actors a l’ESS.

Exclusió social, precarietat laboral, desigualtats, món 
rural i transició ecològica, al centre.

destacats
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Sòcies
de serveis

Sòcies
 col·laboradores

Andalucía 80 281
Aragón 63 456

Asturies 19 57
Catalunya 614 2.771

Euskal Herria 29 130
Galiza 41 148

Madrid 90 433
País Valencià 9 95

TOTAL 945 4371

LES DADES DE L’ANY 2019

Durant l’any 2019, el creixement de noves entitats ha superat 
les 100 altes de sòcies de serveis. Mai Coop57 havia superat 
aquesta xifra simbòlica en un sol any. Això demostra que cada 
cop més àmbits i entitats entenen que és útil i positiu for-
mar-ne part. Que poden resoldre les seves necessitats finan-

ceres a través de la nostra cooperativa i que, a més a més, 
així pertanyen a una gran xarxa orientada a treballar per una 
economia al servei de les persones i la transformació social. 
L’any 2019 s’ha tancat amb un total de 945 entitats sòcies.

Al seu torn, més de 300 persones han decidit, tam-
bé, sumar-se a Coop57 a través d’aportacions del seu 
estalvi a la cooperativa i, així, dotar els seus diners 
de valor social, sabent en tot moment l’ús i el destí 
que se’ls hi donarà. En total, són 4.371 sòcies col-
laboradores que conformen un estalvi col·lectiu de 
més 40 milions d’euros.

A l’àmbit territorial, les persones i entitats sòcies de 
Coop57 es divideixen de la següent manera:

Fem un balanç del 2019. El volum d’activitat i les xifres que l’expressen han tornat a ser les més 
altes de la història de Coop57, tant a escala de creixement de base social com de nous préstecs 
concedits. Us compartim el més destacat.

Seguim creixent per ser útils

Les entitats sòcies de serveis de Coop57 
classificades per tipologia i sector d’activitat

TOTAL

Habitatge, Construcció, Arquitectura i Urbanisme 24 4 1 - - - 29 3%

Alimentació, Agricultura, Ramaderia i Comerç Just 59 21 - - 16 8 104 11%

Cultura i Arts 31 62 5 - - 3 101 11%

Educació i Formació 37 26 6 - - - 69 7%

Comunicació, Disseny, Publicacions i Noves Tecnologies 53 17 2 - - - 72 8%

Serveis a Empreses i Particulars 36 8 - - - 3 47 5%

Atenció a les Persones i a Col·lectius Específics 56 122 32 23 - 11 244 25%

Restauració, Oci i Turisme 29 6 1 - 1 3 40 4%

Assegurances i Finançament 3 4 1 - - - 8 1%

Assessorament i Consultoria 39 1 - - - 1 41 4%

Logística i Mobilitat 9 3 - - - - 12 1%

Espais Socials i de Representació 8 59 5 - - 20 92 10%

Medi Ambient, Sostenibilitat i Transició Energètica 27 29 8 - - 1 65 7%

Indústria, Tèxtil i Manufactures 18 2 - - - 1 21 2%

TOTAL
429 364 61 23 17 51 945
45% 39% 6% 2% 2% 5%
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Noves entitats

sòcies

316
Noves sòcies

col·laboradores
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Préstecs per sector

Habitatge, Construcció,
Arquitectura i Urbanisme

Educació
i Formació

Alimentació,
Agricultura,
Ramaderia

i Comerç Just

Assessoramet
i Consultoria

Espais Socials,
Associatius i de

Representació

Altres

Comunicació, Disseny,
Publicacions i

Noves Tecnologies

 
20 [651.000 €]
 

27 [1.277.833 €]

Medi Ambient,
Sostenibilitat i

Transició Energètica
22 [657.260 €]

21 [1.169.500 €]

 11 [832.618 €] 

Atenció a Persones
i Col·lectius Específics 97 [8.209.033 €]

 
 

Cultura
i Arts 46 [3.038.715 €]

21 [957.000 €]

20 [1.290.425 €]

28 [1.264.000 €]

Import

LES DADES DE L’ANY 2019

Préstecs d'inversió,
habitatge i locals

4.998.184 €

Pòlisses de crèditPréstecs participatius
i de capitalització

Avançament de subvencions
i endossament de factures

8.190.002 €

6.121.200 €

38.000 €

305 
nous préstecs
[19.347.386 €]

Préstecs per tipus d’operació
El primer bloc recull tots els préstecs d’inversió pel des-
envolupament, consolidació i creixement de l’activitat 

ordinària de l’entitat i també tots els préstecs relacionats amb 
l’habitatge cooperatiu. Aquest 2019 s’han concedit 5 milions 
d’euros d’aquestes tipologies, superant el 25% del total de finan-
çament concedit.

La categoria de capitalització de cooperatives i de prés-
tecs amb voluntat de permanència, que reforcen els  

fons propis de les entitats, fent-les més solvents i permetent 
que puguin afrontar processos de creixement importants. 
Aquests préstecs s’han vist frenats el 2019; prèviament, però, 
havien sumat més d’1 milió d’euros.

Una mica més del 40% dels préstecs tenen a veure amb 
l’avançament de subvencions o convenis i l’endossa-

ment de factures provinents de la prestació de serveis a les 
administracions públiques. Són avançaments destinats a oferir 
liquiditat a les entitats per poder executar projectes pendents 
de cobrar.

El darrer gran bloc té a veure, també, amb la concessió de 
liquiditat a les entitats a través de la pòlissa de crèdit, on l’entitat 
pot anar disposant de la liquiditat que requereixi per afrontar les 
necessitats de tresoreria en funció de la seva activitat.

Préstecs per sector d’activitat
Des de Coop57 sempre hem defensat que volem trans-
formar l’economia i que, per tant, no ens cenyim en un 
sectors d’activitat concrets. És evident que hi ha sectors 
que, per la seva connotació negativa pel conjunt de la 
societat, queden exclosos de l’àmbit de Coop57. Però 
d’entre les entitats d’economia social i solidària, hi ca-
ben totes les activitats econòmiques. El que hem fet és 
agrupar-les per sectors d’activitat i trobar una repre-
sentativitat del destí dels diners dels préstecs concedits.

El finançament concedit durant l’any 2019 es divideix 
per sectors de la forma següent.

Durant el 2019 s’han concedit més de 300 préstecs, per un valor total de 19.347.386 euros. El 
volum de préstecs és el més alt de la història de Coop57 i confirmen una evolució significativa els 
darrers tres anys, ja que representen un increment d’un 118% respecte a la xifra del 2016 -quan 
es van concedir vora 9 milions d’euros en préstecs. Aquesta tendència s’ha mantingut constant els 
darrers exercicis.

Dades econòmiques

305
Nous préstecs 

concedits

19M
Volum en milions 

d’€ de nous 
préstecs

destacats
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El 9 de desembre del 2019, les oficines de Coop57 a Barcelona 
van rebre la visita de la comissió avaluadora de FEBEA. Tal 
com fan les Comissions Socials de la nostra cooperativa, va 
visitar la seu de Coop57 per avaluar la nostra sol·licitud d’ac-
cés a la federació. 

Durant la visita, a més d’explicar les particularitats de Coop57 
i l’abast de la cooperativa, es va poder fer una ruta per al-
guns projectes finançats. Per exemple, ens van rebre projectes 
del barri barceloní de Sants. Com ara l’estudi d’arquitectura 
Lacol; la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús La Borda; el 
restaurant Terra d’Escudella; i l’espai intercooperatiu La Co-

munal, que acull vuit projectes d’economia social i solidària. 
Totes aquestes cooperatives, sòcies de serveis, han rebut finan-
çament de Coop57 per poder desenvolupar els seus projectes. 
Són un clar ventall i exemple de les iniciatives a les quals la 
cooperativa dóna suport.

Una federació per fomentar  
l’economia transformadora

La FEBEA agrupa entitats financeres alternatives de quinze 
països europeus, amb la voluntat de promoure les finances 
ètiques i socials. Les organitzacions que formen part de la fe-
deració són projectes innovadors que contribueixen, des dels 
seus territoris, a difondre la importància i la urgència de de-
senvolupar models financers basats en l’ètica i la solidaritat. 
Alhora, vol fomentar el rol de les seves entitats sòcies com 
a motors de transformació social, sigui directament, amb les 
seves pràctiques o indirectament, com a finançadores de pro-
jectes de l’ESS. 

     Les organitzacions integrants de FEBEA financen: 

• La creació de treball, en particular des de l’economia 
social i solidària

• L’emprenedoria cooperativa

• Els sectors sense ànim de lucre i participatius 

• Projectes desenvolupats per col·lectius en situació de 
desigualtat o en risc d’exclusió social 

• Projectes de desenvolupament sostenible i de pro-
tecció de la biodiversitat, fonts d’energia renovables, 
agricultura ecològica, etc. 

• La solidaritat internacional i el comerç just

Enxarxar-nos  
per construir col·lectivament

Coop57 amplia fronteres formant part per primera vegada 
d’una xarxa internacional, en aquest cas, d’àmbit europeu. 
Aquesta decisió respon a la voluntat permanent de la coope-
rativa de traçar estratègies col·lectives en favor de la trans-
formació social i per la construcció d’una economia al servei 
de les persones, que sigui respectuosa amb l’entorn i el medi 
ambient.

Coop57 ja havia establert relació amb entitats similars d’àm-
bit europeu com la NEF a França o CREDAL a Bèlgica per tal 
d’aprendre mútuament i compartir experiències. Ara, formant 
part de FEBEA estrenyem llaços amb aquestes entitats i amb 
les altres 26 iniciatives enxarxades.

Ja som sòcies de FEBEA! 
Coop57 ha entrat a formar part de FEBEA, la Federació Europea de Banca Ètica i Al·
ternativa. Aquesta organització sense ànim de lucre es va crear l’any 2001 a Brussel·
les i treballa per fomentar les finances ètiques i sostenibles a territori europeu.

“FEBEA agrupa entitats 
financeres alternatives de 

quinze països europeus, amb la 
voluntat de promoure les 

finances ètiques i socials.”

economia 
solidària
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A la primavera de l’any 2015, arran de la II Trobada 
estatal de Coop57, que es va celebrar a Saragossa, 
va començar a caminar el Grup de Feminismes de 
l’ESS d’Aragó, com a conseqüència de la voluntat del 
conjunt d’entitats i persones que construeixen l’Eco-
nomia Social i Solidària a Aragó de consolidar una 
economia pel sosteniment de la vida, en la qual les 
persones i el seu entorn ocupin el centre de la seva 
activitat. L’aposta, per a això, ha estat la d’unir for-
ces, creant un grup de treball específic, transversal 
a les tres xarxes que la conformen: REAS, Mescoop 
i Coop57.

Des del seu naixement, un dels principals objectius 
del grup ha estat el d’enfortir els conceptes de cures 
i de coresponsabilitat dins de les pròpies empreses, 
entitats i xarxes de l’ESS, ja que partim del conven-
ciment que només millorant el nostre funcionament 
intern podem construir una alternativa conseqüent i 
honesta davant de l’economia capitalista i patriarcal 
que patim en el nostre dia a dia. 

Una de les qüestions que més reflexions ens ha pro-
vocat és que, encara que la nostra intenció és la de 
donar visibilitat i posar en valor l’esfera de les cures, 
això no significa assumir de manera exclusiva les 
tasques de cures que requereix el bon funcionament 
dels nostres entorns. De fet, ens semblava necessari 
que les tasques invisibles i de sosteniment deixessin 
de recaure exclusivament en determinades dones i 
fos el conjunt de persones i estructures de les nostres 

xarxes les qui se’n coresponsabilitzessin de manera 
equitativa.

En l’actualitat, el nostre grup està format per una de-
sena de persones i el seu projecte més ambiciós està 
sent l’elaboració dels materials del que hem anome-
nat PAAF: Protocol Actiu Assembleari Feminista, del 
qual esperem que se’n parli molt. Sobretot, aquelles 
persones que habitualment no prenen la paraula en 
reunions i assemblees.

Alguns dels nostres propers reptes són continuar amb 
les accions de formació i participar en la revisió, des 
d’una perspectiva feminista, dels principis de l’ESS, 
que està coordinant la Comissió de Feminismes de 
REAS Red de Redes. 

Dins de Coop57, volem compartir processos i coordi-
nar-nos amb les persones que a la resta de seccions 
territorials, estan treballant per desenvolupar els va-
lors de l’economia feminista en les seves pràctiques 
del dia a dia, transformant així les seves entitats i el 
conjunt de la cooperativa.

Grup de Feminismes de la ESS d’Aragó

CAP A UNA ECONOMIA FEMINISTA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

Les veus de la 
comissió feminista

“el Grup de Feminismes de l’ESS d’Aragó aposta 
per unir forces, creant un grup de treball 

específic, transversal a les tres xarxes que la 
conformen: REAS, Mescoop i Coop57”

economia 
solidària
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Els darrers sis mesos de l’any 
s’han incorporat 26 noves 
entitats sòcies de serveis i 110 
sòcies col·laboradores. Du-
rant el segon semestre s’han 
concedit un total de 109 nous 
préstecs per un valor conjunt 
de 7.710.678,32 euros. En 
total, durant 2019, Coop57 
a Catalunya ha concedit 216 
préstecs per un valor agregat 
de quasi 15 milions d’euros. 

D’altra banda, com cada 
any es va participar en la 
Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC), on a 
banda de tenir un estand, 
es va formar part d’una tau-
la rodona organitzada per 
FETS sobre l’estat actual de 
les finances ètiques a l’estat 
espanyol. La VIII FESC va 
tancar portes amb més de 
14.000 visitants. Una altra 

jornada en què va participar 
la secció catalana va ser a 
Manresa, amb el títol “Mu-
nicipalisme, Cooperativisme 
i Sobiranies”, organitzada 
per la Fundació Roca Galès.

Al desembre, Coop57 Cata-
lunya va rebre un premi per 
la cooperativa: el Reconeixe-
ment CoopCat 2019 pel seu 
Compromís amb el Territori. 
Aquests premis, celebrats per 
tercera edició, són una inici-
ativa de la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya. 
El guardó reconeixia la im-
plicació i la xarxa de com-
plicitats creada a través dels 
serveis de finançament ètic, 
que han finançat a territori 
català milers de projectes de 
l’economia social i solidària 
en els nostres 25 anys de re-
corregut.

 CATALUNYA
614 entitats

sòcies 2771sòcies
col·laboradores

 ASTURIES

Durant el segon semestre, 
s’han fet 2 noves sòcies col-
laboradores del projecte 
de Coop57 a Asturies i s’ha 
aprovat un nou préstec per 
un valor de 25.000 euros, 
concretament una pòlissa a 
la cooperativa Kikiricoop. Al 
juny, una comissió de Coop57 
Asturies va participar en la 
Trobada Estatal de la coope-
rativa, per seguir aprenent de 
les seccions que porten més 
anys en el projecte.

A l’estiu, la secció va partici-
par en les jornades d’Agroe-

cologia que organitzava Sol-
depaz Pachakuti a Oviedo. Al 
setembre, es van incorporar 
al mapa de l’economia soci-
al i solidària asturiana; les 
primeres activitats en què es 
van sumar van ser un fòrum 
i una fira d’ESS a Bimenes 
i a Xixón. També han estat 
presents en jornades sobre 
cooperatives d’habitatge en 
cessió d’ús i els models de 
finançament, conjuntament 
amb el Manglar, un projecte 
de cohabitatge. 

 ANDALUCÍA
Durant els últims mesos, 
s’han incorporat 4 sòcies de 
serveis i 19 noves sòcies col-
laboradores. En l’activitat cre-
ditícia, s’han concedit 12 nous 
préstecs, per un valor total de 
528.747,28 euros. 

Aquesta secció territorial ha 
col·laborat en la constitució 
de la Mesa de Finanzas Éticas 
de REAS-Andalucía, que té la 
voluntat de potenciar xarxes 
d’intercooperació i promoci-
onar les finances ètiques al 
territori.

Pel que fa a l’activitat de di-
fusió i extensió del projecte, 
s’ha participat en les fires 
d’economia social i solidària 
de Sevilla, Jerez i Granada. 
També s’ha participat en 
la presentació del Baròme-
tre de les Finances Ètiques, 
l’únic que mostra l’evolució 
del sector a territori de l’es-
tat espanyol. 

A més a més, des de la secció 
territorial s’ha organitzat una 
visita al projecte de la Pisci-
na del Puerto-Real, de Cádiz. 
Cooperactiva. L’entitat que la 
gestiona des de l’any passat 
és sòcia de serveis de Coop57 
i ha rebut finançament que 
li ha permès posar en marxa 
aquest espai esportiu mu-
nicipal, després d’un exitós 
procés de cooperativització i 
recuperació del projecte.

 ARAGÓN
Coop57 Aragó tanca l’any 
amb 63 entitats sòcies de 
serveis i més de 450 persones 
sòcies col·laboradores.  Du-
rant el segon semestre s’han 
incorporat 3 noves entitats 
sòcies de serveis i 6 noves 
sòcies col·laboradores. Alho-
ra, s’han concedit 9 préstecs 
a entitats sòcies per un vaor 
conjunt de 510.800 euros.

Durant els mesos de setem-
bre, octubre i novembre, 
des de Coop57 Aragón s’ha 
participat en un projecte 
de cooperació transfronte-
rera amb la cooperativa de 
finançament solidari  Iés, 
Initiatives por une Écono-
mie Solidarie (https://ies.
coop/). L’intercanvi ha per-
mès conèixer experiències 
de finançament d’aquesta 
cooperativa francesa de la 
regió de l’Occitània.

D’altra banda, s’ha participat 
en els actes de celebració del 
16è aniversari de la coope-
rativa de consumidores El 
Bisaltico, les Jornadas de Eco-
nomía Alternativa de Teruel o 
les jornades “¿Es posible otra 
economía al servicio de las 
personas?”, a Zaragoza. 

També, amb REAS Aragón, 
s’ha participat en el progra-
ma “Juntas Emprendemos”, 
de formació i acompanya-
ment per promoure les ca-
pacitats emprenedores de 
dones en situació de vulnera-
bilitat i que posa l’accent en 
la vessant social i col·lectiva. 
Finalment, en l’aliança entre 
Coop57 i el grup transversal 
de feminismes aragonès, s’ha 
participat en un taller de Mu-
garik Gabe i en la X Feria del 
Mercado Social de Aragón. 
Allà es va presentar el Pro-
tocolo Activo Asambleario 
Feminista (PAAF).

19 entitats
sòcies

63 entitats
sòcies

80 entitats
sòcies57 sòcies

col·laboradores

456 sòcies
col·laboradores

281 sòcies
col·laboradores

seccions
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     EUSKAL HERRIA
Durant el segon semestre de 2019 s’han 
unit a Koop57 1 nova entitat sòcia i 10 sò-
cies col·laboradores. S’han concedit 2 nous 
préstecs per un valor de 130.000 euros.

Koop57 Euskal Herria i Udalbiltza, con-
sorci de municipis i càrrecs electes, han 
firmat un acord de cooperació amb 
l’objectiu de disminuir les desigualtats 
socioeconòmiques entre comarques. Es 
donarà suport a projectes de cessió d’ús 
comunitaris, de cures, d’energia renova-
bles, agroecològics i col·lectius de l’eco-
nomia social transformadora. Així, aviat 
arrencarà el programa Hauspotu amb 
Olatukoop per contribuir a aturar la des-
població d’aquests territoris.

Amb l’objectiu de continuar teixint xar-
xa i enfortint el projecte, s’ha participat 

en diverses jornades i espais amb agents 
de l’economia social transformadora. 
Per exemple, el projecte d’ESS Geltoki 
de Pamplona; la fESSta organitzada per 
REAS i Olatukoop a Bilbao amb el pro-
jecte Finantzaz Haratago (Més enllà de 
les finances) i a la fira Alternatibatu de 

Lasarte amb altres agents locals. Com a 
projecte destacat, després de tres anys, 
gràcies al suport de Koop57 i de la seva 
base social, Abaigar ha reobert una casa 
de campaments d’estiu.  

29 entitats
sòcies 130 sòcies

col·laboradores

Al segon semestre de l’any s’han incor-
porat 2 noves entitats sòcies de serveis i 6 
noves sòcies col·laboradores. Igualment 
s’han concedit 2 nous préstecs per un 
valor conjunt de 41.000 euros.

En col·laboració amb Espazocoop i la 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) s’ha llançat la segona edició del pro-
jecte Aprenentatge per Servei (ApS). Hi par-
ticipen una vintena de cooperatives i asso-
ciacions sense ànim de lucre. Durant el se-
mestre, s’han fet dues jornades de formació 
el 2 i l’11 d’octubre, respectivament. Encara 
es farà una tercera sessió, per presentar els 
resultats finals del projecte de formació en 
economia social i solidària. 

No és l’únic projecte enguany en aliança 
amb Espazocoop, la Unió de Cooperati-

ves Gallegues. Gràcies al conveni d’Es-
pazocoop amb l’ajuntament d’A Coruña, 
Coop57 Galiza va participar en una Jor-
nada de Finançament a l’octubre. 

Pel que fa a fires, Coop57 Galiza va par-
ticipar en la Mostra do Posible 2019, a 

Cangas del Morrazo. També en el Foro 
de Financiación Responsable de Eco-
nomía Social, celebrat el 16 d’octubre 
a Santiago de Compostela. Finalment, 
Coop57 ha participat en diverses xerra-
des, a A Coruña i a Noia. 

 GALIZA 41 entitats
sòcies 148 sòcies

col·laboradores

 MADRID
En el segon semestre de l’any, s’han 
incorporat 5 noves sòcies de serveis i 
4 sòcies col·laboradores noves. El valor 
total dels préstecs concedits ha estat 
de 800.000 euros per un total de 13 
operacions. Destaquen dos d’aquests 
préstecs relacionats amb l’adquisició 
de locals a dues entitats molt diferents 
entre elles: la Asociación Cultural Tra-
ficantes de Sueños i la cooperativa La 
Oveja Negra Taberna Vegana.

Per primera vegada, es va presentar a 
Madrid el Baròmetre de les Finances 
Ètiques, que fa anualment l’Observatori 
de les Finances Ètiques. Coop57 Madrid 
hi ha estat com a ponent, a la presen-
tació a Ecooo. També han presentat 
l’Informe del Balanç Social, a la seu de 
FUHEM, on s’ha parlat de bones pràcti-
ques des de l’ESS. 

Ha col·laborat amb el Seminari d’Expe-
riències de Gestió a empreses de l’ESS, 
fet per Espacio de Consumo Responsa-
ble de Centro; ha estat en una nova edi-
ció de networking de Economistas Sin 

Fronteras; ha col·laborat en els cursos 
d’estiu de la UNED; i ha participat en les 
Jornades de Cultura i Economia Social, 
organitzades per l’Oficina d’economia 
social de Madrid, al MediaLab Prado. 

90 entitats
sòcies 433 sòcies

col·laboradores

seccions
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Andalucía [19]

 ❚  Ismael Rojas F. i Alba Rojas H.
 ❚  Benardino Molina Duran
 ❚  Rocío Solano P. i Adriana Virella S.

 ❚  Javier España Pérez
 ❚  José Maria Gutierrez Barquin Fragoso
 ❚  Luz Hernández Villena
 ❚  Mª Luz Diaz Guerrero
 ❚  Hector Rojo L. i Elia Crespo L.

 ❚  Josune Arriaga Martin
 ❚  Alfonso Camacho Cordón
 ❚  Enrique Costoya Allegue
 ❚  Irene Lopez Luque
 ❚  Tomas Vazquez Cobacho

 ❚  Teresa Cabello Garcia
 ❚  Javier Delgado Gordillo
 ❚  Sònia Díaz Zapata
 ❚  Mª del Dulce Nombre Merello Arvilla
 ❚  Fernando Cobos Becerra

Catalunya [110]

 ❚  Paola Nuñez Suarez
 ❚  Xavier Martínez Clemente
 ❚  Antoni Tabernero Díaz
 ❚  José Jeronimo Barriga Carrasco
 ❚  Pau Escrich Garcia
 ❚  Gerard Vilardaga Cunill
 ❚  Joan Fernández R. i Adriana 
Termens L.

 ❚  Grup Suport Laia i Lluis
 ❚  Hendrikus F. Hobbelink i Mª 
Anna Borrul

 ❚  Montserrat Pérez Fortuny
 ❚  Juanjo Iraegui Navarro
 ❚  Judit Arans Planas
 ❚  Francisco Montoro Gonzalez
 ❚  Anna Ma Bosch Prat
 ❚  Roger Mora Nuñez
 ❚  Jose Oriol Argany Moya i Mireia 
Herrera

 ❚  Eulalia Serrano Alcaraz
 ❚  Jordi Navarro Morera
 ❚  Arnau Cobo Vives
 ❚  Josep Manuel Sabaté Ibañez
 ❚  Jaume Jose Oranies
 ❚  Miquel Coll de Avilès
 ❚  Marc Alegri Lladó
 ❚  Tatiana Santos Pitanga
 ❚  Núria Duró Porta
 ❚  Eloi Rovira Rojas
 ❚  Hernán Lew Forchino
 ❚  Ramon Canet Carbonell

 ❚  Eva Navarrete Bachs
 ❚  Roser Sanromà i Costa
 ❚  Adrià Serret Amoròs
 ❚  Jan Bosch Schips
 ❚  Elisabeth Juarez Callejon
 ❚  Clàudia Rorremada M. i Pau 
Blanch H.

 ❚  Fernando Ferrer I. i Francisca 
Garcia Romero

 ❚  Manuel Tantull Oliva
 ❚  Marta Gonzàlez Escrivà
 ❚  Victor Montes Cortes
 ❚  Dídac Castells Nogareda
 ❚  Nuria Rafols Garcia
 ❚  Marta Amigó Rodrigo
 ❚  Vicent Salvador Juanico
 ❚  Jordi Roig Ferré
 ❚  Josep Oriol Jornet Aguareles
 ❚  Marta Valls Riba
 ❚  Maria del Mar Alloza Ginés
 ❚  Joan Amer Fernàndez
 ❚  Andreu Gelabert Galmés
 ❚  Miguel Cambrón Gómez
 ❚  Xavier Gallofré Miralles
 ❚  Ana Maria Lloret Maya
 ❚  Rocío Espeso González
 ❚  Ana Correro Humanes
 ❚  Julio Daniel Vega Domínguez
 ❚  Antonio Mallada Suils
 ❚  Mª Isabel Cisneros P. i Adriana 
E. Gonz

 ❚  Jordi Giner Coté i Helena Ferrer
 ❚  Luna Salamero González

 ❚  Cristina Contreras Jimenez
 ❚  Vicente Grande M. i Mª Lluisa 
Carrera B

 ❚  Daniel Hernández Jiménez
 ❚  Miquel Oliva Fuertes
 ❚  Itzel Sanromà Moncunill
 ❚  Ivan Torrobella Badia
 ❚  Carles Gala Facundo i Carles 
Gala Muñoz

 ❚  Lluna Gala F. i Guernica Fa-
cundo V.

 ❚  Jordi Urgell Montané
 ❚  Jordi Moliné Ripoll
 ❚  Ramon Vergès Martínez
 ❚  Rosa Vidiella Badell
 ❚  Joan Miret Minard
 ❚  Mª Pilar Solà Navarro
 ❚  Joel López Beltran
 ❚  José Emiliano Ruiz Rubia
 ❚  Gregorio Abellán O. i Mª 
Montserrat Mon

 ❚  Mª Montserrat Montes D. i 
Gregorio Abel

 ❚  Oriol Moruno Carrasco
 ❚  Joan Arribas Armengol
 ❚  Ignasi Garnica S. i Mª Teresa 
Capella M.

 ❚  Manel Aisa Pampons i Olga 
Fernández López

 ❚  Pau Tarres Mollera i Marina 
Pera Ros, Alguer Tarres

 ❚  Joan Agusti García
 ❚  Anna Terraza Rovira

 ❚  Clara Sànchez Màs
 ❚  Mercè de Olamendi Treviñó
 ❚  +Educació, SCCL
 ❚  Watteco, SCCL
 ❚  Gemma Rusinol Gimbert
 ❚  Carles López Magem
 ❚  Onofre Fullana L. i Roser 
Badià C.

 ❚  Arnau Orriols Garcia
 ❚  Judit Bort R. i Gerard Queralt B.
 ❚  Carles Falco Artieda
 ❚  Joan Marcel Fuentes
 ❚  Josep Ferrer F. i Carolina 
Clapés P.

 ❚  Cristina Terraza Rovira
 ❚  Irene Ribas Smeets
 ❚  José Manuel Delgado Fer-
nández

 ❚  Pau Forn S. i Marina Boix X.
 ❚  Alberto Badia Gimenez
 ❚  Gerona Galera Léger
 ❚  Marc Fernández Parellada
 ❚  Elisa Ferret Madico
 ❚  Marti Erra Gil
 ❚  Magali Masferrer Niubò
 ❚  Jose Maria Sánchez Losada
 ❚  Usoa Odriozola Cachafeiro
 ❚  Marina Martin Serra
 ❚  Pedro López M. i Elodia 
Serrano P.

 ❚  Ass Amigues i Amics de La 
Floresta

Euskal Herria [10]

 ❚  Nora Erdozia Ibañez
 ❚  Aitor Elizaran Aguilar
 ❚  Manex Garaio Mendizabal
 ❚  Aitziber Elgezabal Otsoa de 
Txintxetru

 ❚  Tomàs Aranburu Calafel
 ❚  Oier Azkarraga Grajales
 ❚  Aitziber Eleta López
 ❚  Maialen Galarza Garrastachu
 ❚  Jorge Lòpez C. i Ruth Jabato C.
 ❚  Edurne Unamuno Aranburu

Galiza [6]

 ❚  Santiago Moroño Arenas
 ❚  Ana González García
 ❚  Brais Pérez Gómez
 ❚  Avelino González Ordoñez
 ❚  Juan Gonzalez Seoane
 ❚  Antonio Duarte Hernández i 
Luzia Oca González

Aragón [6]

 ❚  Alvaro Vidal Millan
 ❚  Jaime Enguita Raimundo

 ❚  Jorge Garayoa de Marcos
 ❚  Violeta Fatás Labarta
 ❚  Antonio Guerrero Galan
 ❚  Sheila Latorre Santos

Asturies [2]

 ❚  Félix Fernández Rodriguez
 ❚  Jorge Otereo Pérez

NOVES SÒCIES 
COL·LABORADORES

Madrid [4]

 ❚ Alfredo Serrano de Haro Martinez
 ❚  Oscar Mateos Garcia
 ❚  Denis Illionnet
 ❚  Estíbaliz Burgaleta Felipe

País Valencià [2]

 ❚   Laura Martinez Junquero
 ❚  Dídac Delcan Albors

2n SEMESTRE 2019

TOTAL 

159PERSONES 

sòcies
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[Andalucía] 
4 noves entitats sòcies

ASOCIACIÓN 
CULTURAL EL CORRAL 
DE SAN ANTÓN
Associació de Jérez de la Frontera que 
neix com centre de cultura crítica. Vol 
ser lloc de trobada quotidiana pel movi-
ment social, polític, econòmic i cultural 
crític, anticapitalista, feminista, antirra-
cista i assembleari, a més de servir com 
a trinxera veïnal contra l’especulació 
immobiliària a l’històric barri de San 
Miguel.    
elcorraldesananton.wixsite.com/elcorral

LAS MARIANAS, S. 
COOP. AND.
Cooperativa agrícola i ramadera de Pe-
drera, a la Sierra Sur de Sevilla, l’origen 
de la qual es remunta a la lluita sindical 
i jornalera per l’accés a la terra en els 
anys 80. Cultiva oliveres per elaborar oli 
i olives; formatge de cabra i productes 
de porcí; a més de tenir un hort ecològic.  
w w w. f a c e b o o k . c o m / L a s - M a r i a n a s -
SCA-134329907248241

LA ESPIRAL 
EDUCATIVA, S. COOP. 
AND.

Treballa en el món educatiu de 
Córdoba. Busca la generació de 

projectes o accions educatives transfor-
madores, entre les quals destaquen 
l’acompanyament a grups, l’enfortiment 
d’equips de treball i la mediació escolar. 
laespiraleducativa.org

CAÓTICA, S. COOP. AND.
Llibreria, cafè i espai cultural a 
Sevilla, vol ser un espai diferent 

pel foment del llibre i la pervivença de 
la lectura. El projecte es té una estructu-
ra cooperativa que permet donar sentit 
de pertinença col·lectiva, d’intercanvi 
cultural i participació ciutadana.  
caotica.es

[Aragón] 
3 noves entitats sòcies

ADECASAL

La Asociación de Desarrollo para 
el Campo de Salamanca defensa 

els drets fonamentals de les persones i 
aposta per desenvolupar serveis públics a 
petites comarques, compartits comunità-
riament. Dóna suport a les formes tradici-
onals de tinença i treball de la terra, i a 
l’intercanvi de productes locals.   
www.asdecoba.org/adecasal

ASOCIACIÓN 
ZUCLERÍA, INICIATIVAS 
COMUNITARIAS DE 
ACCIÓN SOCIAL 
Promou, acull i desenvolupa diferents 
projectes i iniciatives d’acció social des 
d’una perspectiva comunitària. El seu 
horitzó d’acció inclou tota la comuni-
tat, estimulant la participació de totes 
les persones que hi resideixen, així com 
la seva implicació en la construcció 
conscient de la seva vida.

CULTURAL ARMADA, 
S. COOP. ARA. 

Cooperativa d’iniciativa social 
amb la finalitat d’oferir un ser-

vei de suport a docents en l’àmbit de 
l’ensenyament, cobrint la connexió 
amb l’alumnat a través de tècniques ba-
sades en el concepte d’Edutainment 
(educació + entreteniment).  
www.rapacademia.com

[Catalunya]
26 noves entitats sòcies

FUNDACIÓ HOSPITAL 
SANT JOAN BAPTISTA

L’actual fundació es 
crea l’any 1985 i té 

com a finalitat l’atenció geriàtrica i la 
col·laboració amb els estaments locals i 
autonòmics que treballen en pro d’una 
millor qualitat de vida de la gent gran. 
www.hospitaldesitges.cat

LA TITARANYA, SCCL 

Projecte d’habitatge co-
operatiu i espais socials 

de propietat i gestió comunitària, al barri 
històric del centre de Valls. És una coope-
rativa integral, d’habitatge i consum, per 
permetre que les sòcies puguin dotar-se 
de serveis compartits al llarg de les seves 
vides, com ara atenció a domicili, servei 
de neteja, internet i electricitat, etc. 
latitaranya.coop

ASSOCIACIÓ MARTINET 
SOLIDARI

Martinet Solidari és una associ-
ació sense ànim de lucre creada 

el 1999 al barri del Besòs i el Maresme 
de Barcelona amb l’objectiu de treballar 
per una educació contínua propera, po-
pular i de qualitat. L’entitat creu que 
l’educació i el coneixement són verita-
bles eines de canvi i transformació soci-
al; per això, és necessària una educació 
en la democràcia i la participació.  
martinetsolidari.org

NOVES
ENTITATS SÒCIES
2n SEMESTRE 2019

TOTAL 

41
ENTITATS 

sòcies
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ASSOCIACIÓ MUJERES 
PALANTE

Mujeres Pa’lante és una associ-
ació barcelonina que acompa-

nya a dones en procés migratori i en 
general a dones en risc d’exclusió soci-
al. Ofereix assessorament jurídic i soci-
olaboral, atenció psicològica, formació, 
etc. Ha creat una cooperativa que fa 
Servei d’Atenció i Ajuda a domicili.  
www.mujerespalante.org/

CULTURA 21, SCCL

Cooperativa de treball associat 
catalana dedicada a la gestió i 

dinamització cultural des d’una òptica 
activa. Des de l’any 2011 fomenta en 
diferents àmbits i expressions culturals 
una aproximació entre el públic gene-
ral i les cultures perifèriques.   
cultura21.coop

FILIGRANA PRODUC-
CIONS 360, SCCL

Productora audiovisual coope-
rativa situada a Sabadell. Està 

formada per un equip de professionals 
del camp audiovisual, la fotografia, el 
disseny gràfic i la comunicació. Cada 
membre parteix d’una especialització 
però el treball conjunt aporta un caràc-
ter propi, més complet i original als 
productes resultants.    
filigranaproduccions.com

GRUP CALIU - ATENEU 
DIVERS

L’Ateneu Divers és part del Grup 
Caliu, una associació barceloni-

na sense ànim de lucre que des de fa 26 
anys treballa per la millora de la quali-
tat de vida de les persones amb diversitat 
funcional cognitiva i les seves famílies. 
www.grupcaliu.cat/ateneu_divers.html

MUSIQUEM, SCCL

Escola Municipal de Música de Ripollet 
gestionada per una cooperativa. Treba-
lla amb les escoles infantils, entitats, 
esplais o casals d’avis del municipi. 

ÒMNIUM CULTURAL

En plena dictadura fran-
quista, l’associació va cen-

trar la seva tasca a preservar la llengua 
apostant per la formació de mestres en 
llengua catalana i l’impuls de premis 
que reconeguessin la tasca i el valor de 
la cultura i la literatura del país.   
www.omnium.cat/ca

UNIÓ VILANOVINA DE 
L’ACORD I EL CORO

Associació de Vilanova i la Geltrú 
amb més de 150 anys d’història 

que complementa l’oferta cultural de la 
ciutat des de l’associacionisme, amb la 
voluntat de ser un espai de referència per 
a socis i sòcies, i obert a tota la ciutadania. 
www.launiovilanovina.cat

AMBICI, SCCL

Cooperativa de missatgeria 
ecològica ubicada a Badalona 

que neix d’un projecte d’autoocupació 
impulsat per persones en situació de 
vulnerabilitat. Ofereix serveis de mis-
satgeria sostenible en bicicleta.  
www.ambici.cat/

APAEMA

L’Associació de Producció 
Agrària Ecològica de Ma-

llorca es va crear per un grup de petits 
productors i productores per promoure 
una agricultura més respectuosa amb el 
medi ambient i la salut de les persones. 
Alhora, vol apoderar les xarxes de petita 
producció i elaboració.
apaema.net

FEDERACIÓ D’ENTITATS 
SOCIOCULTURALS DE 
SALT

Neix l’any 2016 per pro-
moure espais comunitaris 

a Salt, on gestiona l’Ateneu Popular Coma 
Cros, un equipament comunitari i col-
lectiu situat a una antiga fàbrica tèxtil. Està 
format per més d’una vintena d’entitats i fa 
activitats socioculturals i educatives.
www.ateneucomacros.cat

CANTINA LAB, SCCL

Cooperativa de treball en procés de crea-
ció, que gestionarà un bar-restaurant al 
recinte comunitari i veïnal de Can Bat-
lló. Així, es recupera la cantina d’aquesta 
antiga fàbrica, avui per donar servei a 
l’alumnat de l’Escola de Mitjans Audio-
visuals de Barcelona i al públic general.

CAPIVO, SCCL

Cooperativa d’iniciativa so-
cial que gestiona dos Centres 

d’Atenció Infantil i Precoç (CDIAP), un a 
Granollers i l’altre a Caldes de Montbui. 
Atén infants amb dificultats en el seu des-
envolupament o en risc de patir-ne, i tam-
bé treballa amb les seves famílies.
capivo.cat

CASSOLA CULTURAL, 
SCCL
Projecte de cuina de proximitat a Ro-
callaura. Fan esdeveniments culturals 
(teatre, cine-fòrums, concerts, xerrades, 
caminades...). Vol protegir les tradicions 
locals a través de la gastronomia i ha es-
devingut un espai de trobada municipal.

ENSÓ, SCCL

Treballa a Catalunya en proces-
sos transformadors a les orga-

nitzacions, contribuint a què les empre-
ses estiguin realment al servei de les 
persones. Ofereix anàlisi organitzacio-
nal i definició de nous models de gover-
nança per a entitats; acompanyament, 
facilitació de processos, mentoria, for-
mació i supervisió d’equips. 
enso.coop

ASSOCIACIÓ LA 
MANGALA
També coneguda com a Sotrac, és una 
associació per l’habitatge cooperatiu en 
règim de cessió d’ús al barri barceloní 
de Sants. L’activitat actual és la promo-
ció d’uns habitatges en aquest model 
per a les persones sòcies, que reverteixi 
també en l’àmbit veïnal i comunitari.
www.facebook.com/sotrachabitatge/

REZERO 

La Fundació Rezero neix l’any 
2005 impulsada a Catalunya per 

entitats ecologistes i cíviques. Compta 
amb el suport i la participació de sectors 
diversos de la societat civil, les adminis-
tracions públiques i el món empresarial. 
Vol promoure un canvi en el model de 
producció i consum al nostre país.  
www.rezero.cat

CAL TRAJÓ, SCCL

Restaurant a Vilanova i la Geltrú que 
ha recuperat un bar de referència per la 
seva arquitectura modernista. Ofereix 
producte de proximitat a preus popu-
lars i fa activitats socioculturals, des de 
l’autogestió i amb participació oberta a 
tota la ciutadania.

AADAS 

L’Associació d’Assistència a Do-
nes Agredides Sexualment neix 

l’any 1982 per iniciativa de dones que ha-
vien patit algun tipus de violència sexual 
masclista i de professionals que, de forma 
desinteressada, havien ofert assistència 
jurídica i psicològica. El seu acompanya-
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ment psicològic i assessorament jurídic 
promouen l’apoderament, la presa de 
control i l’autonomia de les persones afec-
tades per aquestes greus violències.  
aadas.org.es

AGRANEL, SCCL 

Ofereix formació per promou-
re i difondre el cooperativisme 

des de la infància, i alhora, també és 
una distribuïdora de productes ecolò-
gics de neteja i higiene. Vol potenciar 
l’ecologisme i la sostenibilitat com a 
mecanisme de transformació social.
www.agranel.coop

FAVB

La Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona és 

una organització de segon grau que 
agrupa 110 associacions veïnals de Bar-
celona amb implantació als 73 barris de 
la ciutat. Defensa el benestar i la quali-
tat de vida del veïnat des de l’empodera-
ment i la participació activa amb pràc-
tiques solidàries i comunitàries.  
www.favb.cat

FUNDACIÓ L’OLIVERA

Aquesta fundació neix de la L’Oli-
vera, SCCL. La cooperativa va 

acordar dedicar el 0,7% de les vendes dels 
seus productes a projectes i accions de 
desenvolupament i solidaritat amb països 
del Sud global. Fa activitats en el món ru-
ral de promoció personal i d’integració 
social, assistencials, terapèutiques i edu-
catives a favor de persones amb diversitat 
funcional i/o en risc d’exclusió social.

LA FERA FEROTGE, 
SCCL

Cooperativa d’iniciativa social sen-
se ànim de lucre que presta serveis 

educatius d’atenció a les persones i els 
grups des d’un plantejament de proximi-
tat i de treball en xarxa. Dissenya i gestio-
na projectes comunitaris dins dels àmbits 
d’educació, participació i acció social.
www.laferaferotge.cat

TRAMA, SCCL

La perspectiva de gènere 
és un pilar des dels ini-

cis d’aquesta associació reconvertida en 
cooperativa. També la reflexió al vol-
tant dels imaginaris culturals amb una 
perspectiva crítica i transformadora, 
entenent la ciutadania com a subjecte 
que es forma al llarg de la vida i no no-
més en els espais d’educació formal. 
tramacultura.org

[Euskal Herria]
1 nova entitat sòcia

BIZI! 

Moviment altermun-
dista orientat a la jus-

tícia social i climàtica que actua princi-
palment a Euskal Herria. Desenvolupa 
accions i mobilitzacions que fan front 
als grans reptes als que s’enfronta al 
planeta i la humanitat. El moviment no 
vol, explícitament, estar sotmès a cap 
partit polític ni als poders públics.

[Galiza]
2 noves entitats sòcies

MULLERES 
COLLEITEIRAS, S. 
COOP. GAL.

Projecte cooperatiu d’autoocu-
pació per a dones en situació 

d’exclusió social, a través de la gestió i 
la recollida d’oli usat. Promou el reci-
clatge i la reutilització de l’oli vegetal a 
A Coruña, per tal de fer més sostenible 
el cicle de vida d’aquest producte.  
mullerescolleiteiras.blogspot.com

FLORES VIVAS, S. 
COOP. GAL.

Cooperativa de treball amb 
seu a la localitat de Tomiño, 

a la província de Pontevedra. Vol sub-
ministrar, a floristeries i altres empreses 
consumidores de la província de Ponte-
vedra, unes flors diferents i de qualitat. 
Compra, emmagatzema i ven espècies 
poc comunes, cultivades a Portugal.

[Madrid]
5 noves entitats sòcies

ASOCIACIÓN LISARCO

Entitat amb finalitats artísti-
ques i socials. Fa projectes d’in-

clusió social i de desenvolupament ar-
tístic, treballant amb persones que te-
nen diversitat funcional.
www.facebook.com/espacioenblanco.madrid

FUNDACIÓN 
ENTRETANTOS

Vol promoure la in-
corporació de la par-

ticipació ciutadana a les polítiques i les 
institucions democràtiques, per a la ge-
neralització d’aquest tipus de processos 
com eina bàsica de planificació, gestió i 
creació col·lectiva. 
www.entretantos.org

BIOCORE,  
S. COOP. MAD.

Aquesta cooperativa 
considera la ciència un 

dret civil. Neix amb l’objectiu de ser un 
instrument per potenciar la investigació 
científica pública, així com per aportar 
solucions i plantejar alternatives a la 
transferència basada en l’explotació 
privada de coneixements i patents. 
www.biocore.es/

ASOCIACIÓN OTRO 
TIEMPO

Creada per dones com-
promeses amb un idea-

ri feminista, ecologista i respectuós amb 
la diversitat cultural i social. Treballa 
per promoure la participació ciutadana 
i l’equitat, des d’una perspectiva de gè-
nere. 
otrotiempo.org

LA OVEJA NEGRA, 
SOC. COOP. MAD.

Taberna-bar vegà, antiespecista 
i queer situat al barri de Lava-

piés. Ofereix també opcions sense glu-
ten, aptes per persones celíaques. Col-
labora amb Riders x Derechos (Madrid) 
per fer comandes a domicili, sense vul-
nerar drets laborals.
www.laoveja.net

sòcies
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Andalucía: 348.747,28 €
MARINALEDA, S. COOP. 
AND. COMPANIA, E. I.

200.000  € 
a 15 mesos

AND132 Projecte col·lectiu amb l’objectiu de crear ocu-
pació a través de la venda de productes hortícoles saludables 
i de qualitat. El préstec finançarà tres inversions a la finca 
rústica El Humoso, per millorar camins i accessos, fer tanca-
ments a la fàbrica, i també l’adquisició d’una nova embote-
lladora de conserves.

TEJARES ONCE,
S. COOP. AND.

28.500  € 
a 84 mesos

AND134 Espai creatiu col·lectiu i multidisciplinari d’ar-
quitectes, dissenyadores, artistes i artesanes a Sevilla. Vol 
promoure el seu desenvolupament professional alhora que 
recupera espais industrials. El préstec finançarà l’última fase 
de l’obra a les naus de l’espai de treball compartit.

ASOCIACIÓN PARA LA 
MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA”

62.148,24 € 
a 102 mesos

AND135 L’associació EQUA té com a missió treballar, a 
través de la dinamització comunitària, la inclusió sociolabo-
ral i el foment de l’economia social i solidària amb col·lectius 
en risc o situació d’exclusió social, prioritzant les persones 
amb diversitat intel·lectual cognitiva. El préstec servirà per 
reorganitzar l’estructura financera de l’entitat.

TERTULIA, S. COOP. AND. 20.000 € 
a 72 mesos

AND136 Entre altres activitats, fan una cervesa artesanal 
amb la marca “Abril” i la programació d’esdeveniments cultu-
rals. El préstec s’invertirà en finançar les obres de millora del 
terra i del sistema de climatització del local de la cooperativa.

CARAMBOLO PRODUCCIO-
NES, S. COOP. AND.

16.950 € 
a 60 mesos

AND137 Cooperativa en l’àmbit de la producció audiovi-
sual i musical. El préstec es destinarà a la producció, a l’en-
registrament i a la gira musical de Lucía Socam i Juan José 
Téllez, parella artística coneguda com a (Des)exilios.

CAOTICA, S. COOP. AND. 21.149,04  € 
a 47 mesos

AND139 Caótica és un espai viu i canviant: una llibreria, 
un cafè i un espai cultural ubicat a Sevilla. El préstec servirà 
per atendre necessitats de reestructuració de l’organització 
financera.

Aragón 4.000 €
EL BISALTICO
Sociedad Cooperativa

4.000 € 
a 36 mesos

ARA146 La cooperativa de consumidors El Bisáltico té 
com objectiu el consum responsable de productes ecològics 
i afavorir el desenvolupament de l’agricultura ecològica, de 
forma sostenible, directament del productor i promocionant 
els productes locals. El préstec reorganitza l’estructura finan-
cera de l’entitat.

Catalunya: 1.528.449,12 €

BIDÓ DE NOU BARRIS 30.000 € 
a 60 mesos

CAT1708 Associació que fa gestió comunitària de l’Ateneu 
Popular de Nou Barris, un projecte nascut de la lluita veïnal l’any 
1977 als barris barcelonins de Roquetes i Trinitat Nova. El préstec 
servirà per finançar la compra de grades i cadires noves per la sala 
del teatre ubicat al recinte de l’ateneu.

COOPERATIVA INTEGRAL 
EL ROSER, SCCL

300.000 € 
a 120 mesos

CAT1716 Projecte d’educació viva, és un espai d’aprenentatge 
per a infants a partir dels tres anys d’edat. El préstec es destinarà 
a l’adequació a la normativa vigent d’aquesta escola d’infantil i 
primària, situada a Sant Boi de Llobregat.

L’OLIVERA, SCCL 279.833,85 € 
a 60 mesos

CAT1722 Cooperativa d’integració social creada l’any 1974 i 
ubicada a Vallbona de les Monges, a la Catalunya interior. Projecte 
que incorpora persones amb dificultats que hi participen activa-
ment. El préstec es destinarà a reorganitzar l’estructura financera 
de l’entitat.

LA CIUTAT INVISIBLE, 
SCCL

65.000 € 
a 60 mesos

CAT1723 Llibreria cooperativa del barri de Sants de Barcelo-
na. El préstec finançarà part de les obres d’adequació del nou local 
a La Comunal, SCCL. Es tracta d’un espai de treball intercooperatiu 
que acollirà diverses cooperatives i que s’ubica en una antiga nau 
industrial recuperada.

Préstecs inversió a curt i llarg termini
2.043.196,40 €

2n SEMESTRE 2019
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CASSOLA CULTURAL, 
SCCL

17.500 € 
a 60 mesos

CAT1741 Projecte cooperatiu ubicat a Rocallaura, a la co-
marca de l’Urgell que elabora menjars, servei de restaurant, i és 
un centre social i cultural. El préstec es destinarà a finançar la 
renovació dels equipaments del cafè.

LA SARGANTANA DALT DE 
LA VILA, SCCL 

10.000 € 
a 30 mesos

CAT1744 Espai de restauració que fa més de 19 anys que ofereix 
cuina de qualitat i productes de temporada a més a més d’una ofer-
ta cultural i social arrelada al seu entorn. El préstec finançarà noves 
obres d’adequació del local de la cooperativa.

CANTINA LAB
CAN BATLLÓ, SCCL

51.100 € 
a 60 mesos

CAT1757 Projecte de restauració que gestionarà un local al 
recinte comunitari de Can Batlló (Barcelona). El préstec finança les 
obres d’adequació d’aquesta antiga nau fabril, a més de cobrir la com-
pra d’estris i material de cuina, i disposar d’un avançament de tresore-
ria per a l’arrencada d’activitat.

SÀPIENS, SCCL 775.015,27 € 
a 60 mesos

CAT1758 Empresa editora de les revistes en català amb 
major difusió als Països Catalans. Aborda tres àrees: cultura, oci 
i turisme. El préstec es destinarà a finançar la reorganització de 
l’estructura financera interna. 

Euskal Herria 90.000 €
M3O, S. COOP. PEQUEÑA. 90.000 € 

a 120 mesos
EH20 Cooperativa de producció artística interdisciplinària i 
experimental i d’anàlisi i investigació de la producció artística. El 
préstec finança l’increment de l’activitat editorial de l’entitat per 
reforçar i posar en funcionament noves col·leccions.

Madrid 72.000 €
ASOCIACIÓN LISARCO 42.000 € 

a 84 mesos
MAD88 Fa projectes d’inclusió social i de desenvolupament 
artístic, treballant amb persones que tenen diversitat funcional. El 
préstec finançarà les adequacions del seu local per millorar l’ac-
cessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, a més de reforçar la 
ventilació i l’aïllament de l’espai.

GRUPO TANGENTE, 
SDAD. COOP. MAD

30.000 € 
a 48 mesos

MAD58 Grup cooperatiu de Madrid especialitzat en projectes 
de millora mediambiental. El préstec ajudarà a reorganitzar l’es-
tructura interna i poder desenvolupar un projecte sobre ecosiste-
mes urbans resilients.

2n SEMESTRE 2019

Préstecs d’habitatge i adquisició de locals

Madrid 345.000 €

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TRAFICANTES DE SUEÑOS

225.000 € 
a 96 mesos

MAD-H01 La llibreria i espai cultural Traficantes de Sueños es 
troba al barri de Lavapiés de Madrid. El préstec permetrà comprar i 
condicionar un local de 800 metres quadrats on desenvolupar el seu 
projecte.

OVEJA NEGRA TABERNA 
VEGANA, SOC. COOP. MAD.

120.000 € 
a 120 mesos

MAD-H02 Taberna-bar vegana, antiespecista i queer del barri 
de Lavapiés de Madrid. El préstec finança l’adquisició del local 
on han dut a terme la seva activitat durant els darrers set anys, 
permetent que la cooperativa passi d’arrendatària a propietària 
de l’espai.

345.000 €

TOTAL:  9.871.225,60 €

préstecs
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Avançament de  3.782.329,20 €

subvencions i convenis
[Andalucía] TOTAL: 25.000 € 
 ❚ AND131
 ❚ AND138

MILHOJAS, SERVICIOS EDITORIALES, S.COOP.AND.
ECOTONO S.COOP.AND.

5.000 €
20.000 €

Edició i fotografia
Diagnòstic i conservació d’ecosistemes fluvials

Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

[Aragón] TOTAL: 114.000 € 
 ❚ ARA145
 ❚ ARA148
 ❚ ARA149

TRANVIASER S.L.
ASOCIACIÓN LA IMAQUINARIA
FUNDACIÓN EL TRANVÍA

50.000 €
14.000 €
50.000 €

Inclusió Sociolaboral
Teatre comunitari municipal
Intervenció social i comunitària

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 3.447.329 € 
 ❚ CAT1698 INSERCOOP, SCCL 100.000 € Inserció sociolaboral DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1701 L'OLIVERA, SCCL 50.000 € Inserció sociolaboral persones diversitat funcional cognitiva DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1702 FEDERACIÓ ATENEUS DE CATALUNYA (FAC) 40.000 € Cooperativisme català Varis
 ❚ CAT1703 ESCOLA GREGAL 52.500 € Menjador Solidari de Gregal Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1704 FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 100.000 € Inserció sociolaboral de població presa DP. Justícia
 ❚ CAT1705 ASSOCIACIÓ ASPASIM 70.000 € Cospe 2019 DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1707 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 22.343 € Treball amb gent gran, refugiades i voluntariat DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1709 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000 € Inclusió social Ajuntament de Barcelona i DINCAT
 ❚ CAT1710 L'ESGUARD, SCCL 29.000 € Beques del casal d’estiu per infants i joves Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1711 ASSOCIACIÓ ECO-UNION 20.000€ Projecte Plan-Medtur FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
 ❚ CAT1712 IMPULSEM, SCCL 36.000 € Emprenedoria en l'ESS DP. Empresa i Coneixement
 ❚ CAT1713 ASSOCIACIÓ CARAMELLA 1.200 € Publicacions i obres de recerca àmbit humanístic Institut Ramon Muntaner
 ❚ CAT1714 ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS 19.240 € Atenció a víctimes de violències i projecte SAIDAVI Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1717 IDÀRIA E.I, SCCL 45.000 € Inserció sociolaboral DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1719 ASSOCIACIÓ MUJERES PA'LANTE 18.000 € Treball amb dones i joves migrants Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1720 AGRUPACIÓ ENT. GITANES PAÏSOS CATALANS (AGIPCAT) 5.000 € Dinamització de barris a Barcelona Varis
 ❚ CAT1721 ASS. DEFENSA ESTUDI FAUNA FLORA AUTÒCTONA (ADEFFA) 29.000 € Protecció mediambiental Agència Catalana de l'Aigua
 ❚ CAT1724 ASSOCIACIÓ OBERTAMENT 120.000 € Lluita contra l'estigma en salut mental Varis
 ❚ CAT1725 ASSOCIACIÓ ALBA 11.528 € Programa d’acollida immediata DP. de Salut
 ❚ CAT1726 ASOCIACIÓN ECO-UNION 25.000 € Sostenibilitat i ecologisme Fundació Biodiversitat
 ❚ CAT1727 GEDI GESTIÓ I DISSENY, SCCL 300.000 € Inserció social DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DGAIA
 ❚ CAT1728 ASSOCIACIÓ GENERA 18.000 € Atenció a dones que exerceixen treball sexual DIPSALUT de Girona
 ❚ CAT1729 BOSQUEROLS, SCCL 20.560 € Transformació i comercialització recursos forestals DP. d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
 ❚ CAT1730 LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU 55.000 € Universitat Catalana d’Estiu Varis
 ❚ CAT1731 ASSOCIACIÓ ACTUAVALLÈS 150.634 € Treball amb persones seropositives DP. de Salut
 ❚ CAT1732 ASSOCIACIÓ IRÍDIA, CENTRE DEFENSA DRETS HUMANS 20.000 € Treball amb persones migrants, mirada antiracista Ajuntament de Barcelona 
 ❚ CAT1733 ASSOCIACIÓ RURBANS 20.000 € Desenvolupament sostenible agrícola Ministerio de Agricultura
 ❚ CAT1734 FUNDACIO CÍVICA ESPERANZAH 64.000 € Festival L'Esperanzah! 2019 Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1735 EL CARGOL DE MOLINS, SCCL 66.000 € Escoles bressol municipal El Molí i La traca Ajuntament de Molins de Rei
 ❚ CAT1736 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL 31.000 € Projectes, activitats i serveis districtes i ciutat Comissió de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1738 FUND. PR. PERE CLOSA, F. Y PROM. GITANOS EN CATALUNYA 80.000 € Promoció escolar de l’alumnat del poble gitano DP. Ensenyament
 ❚ CAT1740 ASSOCIACIÓ TERRITORI DE MASIES 6.000 € Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials Varis
 ❚ CAT1742 ASSOCIACIÓ STOP SIDA 9.475 € Prevenció i reducció de danys en consum de drogues DP. de Salut
 ❚ CAT1743 XARXA DE CONSUM SOLIDARI 30.000 € Drets de les dones i governança democràtica a Dakar Cooperació per a la Justícia Global Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1746 FEDERACIÓ ASSOC. GITANES DE CATALUNYA (FAGIC) 125.000 € Treball pel poble gitano DP. Treball, Afers Socials i Famílies / DP. Justícia
 ❚ CAT1747 CENTRE INT. ESC. MINORIES ÈTNIQUES I NACIONS (CIEMEN) 63.000 € Perspectiva de gènere en drets col·lectius Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 ❚ CAT1748 L’ECONOMAT, SCCL 130.000 € Economia social i solidària Direcció General d'ESS
 ❚ CAT1749 CONFEDERACIÓ ASSOC. VEÏNALS CAT. (CONFAVC) 81.225 € Treball veïnal i comunitari DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1750 LA SARGANTANA DALT DE LA VILA, SCCL 40.000 € Restauració local amb productes de proximitat Direcció General d'ESS
 ❚ CAT1751 ASSOCIACIÓ MARTINET SOLIDARI 20.000 € Joves en risc d'exclusió social DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1752 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA (FAC) 40.000 € Cooperativisme i ESS DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1755 SÀPIENS, SCCL 136.234 € Periodisme en català DP. Presidència
 ❚ CAT1756 AMBICI, SCCL 54.000 € Mobilitat sostenible DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1759 ROBA AMIGA, empresa d’inserció, S.L. 150.000 € Inserció sociolaboral col·lectius en risc d’exclusió social DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1760 FORMACIÓ i TREBALL, empresa d’inserció, S.L. 400.000 € Inserció sociolaboral col·lectius en risc d’exclusió social DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1761 MENJADOR CA LA ROSA, SCCL 22.500 € Impuls socioeconòmic del territori Ajuntament de Barcelona
 ❚ CAT1762 SÀPIENS, SCCL 162.000 € Foment de la cultura DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1763 COS COOPERATIVA DE SALUT, SCCL 54.000 € Projecte Singulars DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1764 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA 54.000 € Dinamització de la xarxa en Salut Mental Diputació de Barcelona
 ❚ CAT1765 PASSAR VIA, empresa d’inserció, S.L 87.487 € Inserció sociolaboral col·lectius en risc d’exclusió social DP. Treball, Afers Socials i Famílies
 ❚ CAT1766 ASSOCIACIÓ GATS 40.000 € Cultura popular Ajuntament del Prat de Llobregat
 ❚ CAT1767 POL·LEN EDICIONS, SCCL 4.500 € Producció editorial en català i en occità DP. Cultura
 ❚ CAT1768 ASSOCIACIÓ ASPASIM 78.900 € Atenció a persones amb diversitat funcional cognitiva DP. Treball, Afers Socials i Famílies

[Galiza] TOTAL: 41.000 € 
 ❚ GZ61 NUMAX S.COOP.GALEGA 21.000 € Enfortir el teixit empresarial de la província Deputación da Coruña
 ❚ GZ62 ASOCIACIÓN SOS RACISMO GALICIA 20.000 € Lluita antiracista Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

[Madrid] TOTAL: 30.000 € 
 ❚ MAD90 MASPUBLICO, S. COOP 30.000 € Lluita contra el canvi climàtic Fundación Biodiversidad

[Pais Valencià] TOTAL: 125.000 € 
 ❚ PV21 LA ASOCIACIÓN KOLECTIVO JOVENES PARKE 125.000 € Atenció a menors DG de Servicios Sociales y Personas, Generalitat Valenciana

2n SEMESTRE 2019
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2n SEMESTRE 2019

Endossament de factures 373.800 €
[Andalucía] TOTAL: 25.000 € 

 ❚ AND133 ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN SOCIAL “EQUA” 25.000 € Mediación Social Varis

[Aragón] TOTAL: 40.000 € 

 ❚ ARA147 ASOCIACIÓN OS MESACHES 40.000 € Acció Social Ayuntamiento de Zaragoza

[Catalunya] TOTAL: 208.800 € 

 ❚ CAT1706 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS 33.000 € Salut afectiva i sexual Servei Català de Salut

 ❚ CAT1709 ORATGE ASSOCIACIÓ 40.000 € Inclusió social ASPASIM

 ❚ CAT1715 FORESTERRA 12.000 € Inserció sociolaboral Varis

 ❚ CAT1718 MISSATGERS TRÈVOL SCCL 45.000 € Mobilitat sostenible DP. Treball, Afers Socials i Família

 ❚ CAT1737 ASSOCIACIÓ ALBA 7.800 € Inserció sociolaboral DP. De Justícia

 ❚ CAT1739 COOPGROS, SCCL 35.000 € Disseny i art Ajuntament de Viladecans

 ❚ CAT1753 NOU INDRET, SCCL 30.000 € Inserció sociolaboral Varis

 ❚ CAT1754 FEDERACIÓ D’ENTITATS SOCIOCULTURALS DE SALT 6.000 € Intervenció comunitària Ajuntament de Salt

[Madrid] TOTAL: 100.000 € 

 ❚ MAD89 ACAIS. COMUNIDAD Y DESARROLLO S.COOP.MAD 100.000 € Pagament de factures Ayuntamiento de Madrid

Pòlisses de crèdit
A data de 31 de desembre del 2019, Coop57 tenia vigents un total de 117 pòlisses de crèdit concedides a entitats 
sòcies de serveis, per un saldo disposat global de 2.764.978,35 € i un saldo global disponible de 7.190.900,00 € 

Quantitats disposades
 a 31 de desembre del 2019

Noves pòlisses concedides/renovades durant el 2n semestre del 2019 56
Saldo disposat de les noves pòlisses a 31 de desembre del 2019 1.766.416,08 €
Saldo disponible de les noves pòlisses a 31 de desembre del 2019 3.326.900,00 €

Nombre total de pòlisses vigents a 31 de desembre del 2019 117
Saldo disposat TOTAL a 31 de desembre del 2019 2.764.978,35 €
Saldo disponible TOTAL a 31 de desembre del 2019 7.190.900,00 €

préstecs
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DADES 2019
Distribució al territori segons el nombre 
d’entitats sòcies (A 31 DE DESEMBRE DE 2019)

Distribució al territori segons el nombre 
sòcies col·laboradores (A 31 DE DESEMBRE DE 2019)

945

4.371

 Més de 500 entitats

 Entre 100 i 500 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

 Més de 2000 sòcies

 Entre 500 i 2000 sòcies

 Entre 250 i 500 sòcies 

 Entre 100 i 250 sòcies

 Entre 50 i 100 sòcies

 Entre 25 i 50 sòcies

 Entre 10 i 25 sòcies

 Menys de 10 sòcies

Nombre total de sòcies de serveis

Nombre total de sòcies col·laboradores

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

Andalucía
Aragón
Asturies
Catalunya
Euskal Herria
Galiza
Madrid
País Valencià

80
63
19

614
29
41
90
9

281
456
57

2.771
130
148
433
95

dades
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Volum anual dels préstecs concedits

Saldo de les aportacions
de sòcies de serveis i col·laboradores

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fons propis 646.103 714.967 1.943.641 2.115.729 2.304.395 2.494.602 2.689.405

Fons de garantia de préstecs 66.762 113.099 154.608 205.332 255.716 296.463 368.863

Aportacions sòcies col·laboradores 20.372.118 23.875.531 28.230.851 30.641.020 32.942.060 35.434.833 39.039.530

TOTAL 21.084.983 24.703.597 30.331.114 32.962.080 35.502.171 38.225.898 42.097.797
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Préstecs d’inversió a curt i llarg termini 2.623.524 3.581.428 1.867.400 3.006.230 3.059.053 3.185.062 3.292.066

Préstecs d’habitatges i locals d’entitats - - - - 2.391.000 1.180.000 1.706.118

Pòlisses de crèdit/circulant  555.000 402.000 1.052.570 931.030 1.988.428 4.628.094 6.121.200

Avançament de finançament  3.076.143 4.234.724 5.140.840 4.689.008 5.356.365 5.258.494 8.190.002

Préstecs participatius i de capitalització 100.000 450.000 606.300 265.000 526.000 318.360 38.000

TOTAL PRÉSTECS CONCEDITS 6.354.667 8.668.152 8.667.110 8.891.267 13.320.846 14.570.010 19.347.387

Gestió de títols participatius 1.036.000 922.000 1.500.000 1.146.000 1.588.000 1.588.000 1.469.240

SALDO VIU PRÉSTECS 9.567.702 11.574.567 11.602.568 13.199.144 16.633.159 19.256.271 21.773.691

dades



37
“Aprendre a viure juntes,

aprendre juntes a viure.”

Marina Garcés

COOP57 SCCL - Andalucía
Otto Engelhardt, 3, bajos

41004 Sevilla
T 955 027 777  

andalucia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Aragón
Mayoral, 9

50003, Zaragoza
T 976 440 530

aragon@coop57.coop

COOP57 SCCL - Catalunya
Premià, 15, Baixos,
08014, Barcelona
T 932 682 949

coop57@coop57.coop

COOP57 SCCL - Euskal Herria
Abadiano Murueta, 6

48220, Abadiño
T 656 455 162

koop57eh@coop57.coop

COOP57 SCCL - Galiza
Hórreo, 104, Bxo. Esq.

15701, Santiago de Compostela
T 673 524 739

galicia@coop57.coop

COOP57 SCCL - Madrid
Duque Fernán 

Núñez, 2, 1ª planta
28012, Madrid
T 914 670 640

madrid@coop57.coop

https://coop57.coop


