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Amb el naixement de Coop57-Madrid i la consolidació
de Coop57-Aragó, Coop57 ha vingut desenvolupant i
intentant definir durant els darrers dos anys el seu
model de creixement: un model propi, horitzontal i
en xarxa.

Era i és un dels reptes més importants per al futur de
les finances ètiques i solidàries a casa nostra, que no
es podia tancar en fals ni amb models tancats i fracas-
sats de creixement piramidal.

Dos anys després, aquest model reeixit ha demostrat
la seva força i potencialitat, així com les dinàmiques
il·lusionants i participatives que genera. Varem decidir
créixer amb una sola personalitat jurídica, un sol

Coop57 que treballa a través del que hem anomenat
autonomia en xarxa, fonamentat en l’arrelament

local i el desenvolupament social i comunitari
de cada territori i assentat en el principi de

solidaritat interterritorial. És un model
encara en construcció, en evolució

constant, per intentar superar possibles
errors, solucionar dèficits o polir dis-

funcions.

Però és aquest mateix model,
encertat i escollit entre totes

i tots, el que ha permès que

Madrid aprova els
dos primers préstecs

03

Aragó,
pluja fina

03

nous territoris –com Andalusia, Galícia i d’altres–
ja s’hagin interessat per conèixer com es pot bastir
Coop57 als seus marcs d’economia social i soli-
dària. Enguany, a la tardor, només caldrà imple-
mentar el darrer pas per certificar que el model
de creixement que hem escollit ha esdevingut el
model més solidari, el més democràtic, el més
cooperatiu, el més engrescador. Només queda
traslladar aquesta nova realitat als nostres Esta-
tuts, a l’Assemblea Extraordinària que celebrarem
a la tardor, per adequar-los a la nova fesomia de
Coop57. I amb tot, continuarà sent encara un
model en moviment, amatent a noves dinàmiques
i emmotllable a noves necessitats.

Coop57, doncs, creix. I creix en xarxa. Intentant
demostrar que es pot créixer sense necessitat de
sacrificar cap principi, treballant per expandir la
solidaritat i estendre el suport mutu, fent-nos una
mica més grans entre totes i tots, sumant i agregant
voluntats col·lectives i compartides per a
una altra economia solidària al servei
de les persones. Creixem
horitzontalment.

Ens
enxarxem

creixent. Ben fidels
als principis que regeixen la

nostra activitat des del primer dia:
democràcia participativa, solidaritat, autogestió,

coherència. Aquesta és la bona nova, la bona
nova que cal seguir construint. 



El passat 17 de maig es va realitzar l’Assemblea
General Ordinària de Coop57. Celebrada a la seu
social de la Fundació Futur amb la participació de
28 entitats, 33 socis col·laboradors i una destacada
delegació madrilenya, es van aprovar per unanimitat
els comptes i distribució dels resultats de l’exercici
2006. Tanmateix es va aprovar el pla de treball i el
pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2007,
que podeu consultar íntegrament a la pàgina web.

L’Assemblea General va decidir augmentar la
remuneració per a les aportacions voluntàries dels
socis i socis col·laboradors que per al 2007 queden
en un 2,2 % per a les aportacions a un any i un
augment al 2,4% per a les aportacions a tres
anys. També es va aprovar la renovació del Consell
Rector de Coop57 Catalunya.
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Nou Consell Rector Catalunya

Jordi Pujol Moix | Col·lectiu Ronda SCCL | President
Rosa Miró Rodriguez | Arç Cooperativa SCCL |
Secretària
Raimon Gassiot Ballbé | ExLibris SCCL
Jose Manuel Ruiz García | FTC
Fernando Cid Rodriguez | Mol-Matric SCCL
Isabel Moga Sampere | Socis/es col·laboradors
Anna López Anguera | Surt
Francisco Corvellini González | Grup Aqueni SCCL
Jose Rivillas Cañaveras | Grup Consop SCCL
Alfons Santos Rodríguez | Fundació Tres Turons
Manel Almirall Vall | Fundació Futur
Xavier Muñoz Andreu | Casal d’Infants del Raval
Emilia Illamola Ganduxe | Mataró Cooperatives
Xalesta Batalla Cendros | Doble Via SCCL
Hernan Cordoba Mendiola | La Ciutat Invisible

Assemblea General Ordinària
Fundació Futur, 17 de maig

Interrelació
Membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
i REAS
Junta Directiva de FETS
Participació activa al projecte
FIARE-Banca Ètica
Socis de l’Escola de Cooperativisme APOSTA i
de la FCTC

Ampliació base social
185 entitats sòcies: 130 a Catalunya,
25 a l’Aragó, 30 a Madrid
Ampliar teixit social i aportacions socis col·la-
boradors
Creixement en xarxa a d’altres territoris de
l’Estat

Objectius econòmics 2007
Volum de recursos per gestionar [31|12|2007]:
3,2 milions
Noves aportacions [saldo net 2007]:
600.000
Recursos no destinats a préstecs [dipòsits]:
650.000  [20% del total]
Increment dels ingressos per crèdit s/2006:
26%
Previsió de concessió de préstecs [2007]:
2,7 milions

Activitats societàries
Adaptació i aprovació dels Estatuts a la nova
realitat territorial de Coop57
Coordinar Comissions Tècniques
i Socials territorials
Creació del Directori d’Entitats Sòcies Coop57
en suport informàtic

PLA de TREBALL 2007

Comunicació als socis i sòcies
Edició butlletins informatius 11 i 12
Tramesa dels butlletins a tots els socis col·la-
boradors en suport paper i informàtic
Nou web adequat a la nova realitat i nou tríptic
de difusió



Zaguan i Gneis han estat les dues primeres entitats
sòcies madrilenyes en emprar els útils financers de
Coop57. La cooperativa El Zaguan rep un avançament
de 24.000 euros a 10 mesos per una subvenció
atorgada per la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats de l’Ajuntament de Madrid. La
cooperativa Gneis, per la seva banda, rep 18.000
euros a 3 anys per adquirir diversa maquinària
agrícola en el marc del projecte ‘Ecosecha’. Aquestes
han estat les dues primers decisions dels Consell

Rector. El procés d’incorporació de nous socis i sòcies
i de difusió social de Coop57 segueix endavant.

Coop57-Madrid va néixer el passat febrer integrat
per vint-i-cinc entitats en un acte de constitució
realitzat a l’Escola de Relacions Laborals. Amb una
aula plena i una actuació coral, hi van intervenir
membres de totes les experiències territorials de
Coop57.
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Aragó, pluja fina

Coop57 Madrid va néixer el 15 de febrer amb un acte públic a l’Escola de Relacions Laborals

Madrid aprova els dos primers préstecs

Coop57 Aragó | Continua el procés de creixement
i de consolidació dels fons i serveis. A juny de 2007,
està integrat per 21 cooperatives i entitats sòcies i
114 socis col·laboradors. S’ha impulsat un Pla de
Difusió i han engegat el bloc informatiu
www.coop57.blogspot.com. A més, van convocar
la primera Jornada d’Autoformació i Trobada entre
les comissions, els grups de treball i el Consell Rector
l’abril passat, trobada que convocaran anualment.

Segona Assemblea Local Ordinària | El 15 de juny
Coop57 Aragó va realitzar la seva segona assemblea
on es va insistir en el foment del serveis
d’intercooperació que interconnectin i generin xarxa
local i en l’augment de les aportacions individuals o
col·lectives, periòdiques o transitòries.

Fundación Picarral | Nova entitat sòcia de ple dret
que es dedica a la formació i educació per afavorir
la inserció sociolaboral i combatre l’exclusió social.

Impulsada per l’Associació de Veïns del barri de
Picarral (Saragossa), fortament arrelada al teixit
social i nascuda el 1992, el projecte disposa d’aules-
tallers, escola d’hostaleria, habitatge tutelats i assistits
i línies de treball amb persones discapacitades.

El Esqueje S. Coop. | Novè crèdit concedit per
Coop57 Aragó, per un import de 30.000 euros a cinc
anys per finançar la reforma, climatització i
condicionament del local dedicat a la restauració
ecològica de la cooperativa El Esqueje que regenta
Birosta. Part dels préstec és d’intercooperació per
un volum de 10.620 euros. 

Nou bloc | 2a Assemblea Local Ordinària | Fundación Picarral | El Esqueje, S. Coop.



Ides Assessors SLL
Societat laboral limitada de recent constitució
nascuda de la inquietud dels dos socis impulsors

per participar en el desenvo-
lupament del sector de
l’economia social a través de
l’auditoria i l’assessorament
en la gestió a entitats de
l’economia social i sense
ànim de lucre. Aposten pel
creixement i les noves incor-
poracions per tal que el sector

de l’economia solidària disposi d’eines professionals
en matèria d’assessorament i auditoria. 
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UPEC
Associació promotora d’una universitat europea,
laica i progressista a Catalunya, nascuda el novembre

de 2004 d’un grup de persones
compromesos amb la trans-
formació social des de
diversos àmbits: socials,

intel·lectuals, polítics i acadèmics. Amb l’objectiu
de desenvolupar una cultura progressista i
catalanista, que ajudi a recuperar la pròpia història
i  i n t e r r e l ac i on i  món
acadèmic, teixit associatiu
i gestió pública.

Treballen en xarxa, pretenen
ampliar les activitats més
enllà de l’estiu i realitzen
anualment la Universitat
Progressista d’Estiu de
Catalunya, a la darrera
edició de la qual van
inscriure’s 600 persones.
Enguany celebren nova
edició al juliol a Barcelona
sota el lema “El carrer a la universitat, la universitat
al carrer” on abordaran, entre d’altres realitats
actuals, l’elevada abstenció electoral dels darrers
comicis al costat d’eixos com “Immigració i
multiculturalitat”, “Canvi Climàtic”, “L’organització
del temps” o “Habitatge”. 

Noves entitats sòcies
Primer semestre de l’any 2007

ORELLA ACTIVA
Associació cultural nascuda el 2001, amb la finalitat de promoure la difusió social de la música
de base a les comarques gironines. Amb 20 socis i seu social a Mas Abella, cerquen alternatives
per a l’escena musical de base (espais, promoció, informació, actuacions), i mitjans i espais
per vehiculitzar l’expressió crítica i artística del jovent, com a eina de realització personal i
col·lectiva.

Organitzen quatre festivals anuals: Festival de primavera, Diada Internacional de la Música,
Concert de Fires i l’aniversari de l’associació. 
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AFOCA
Associació sense afany de lucre nascuda l’any 1982,
en un context d’atur desbocat, per promoure la creació
d’ocupació de forma autogestionada i en l’àmbit local
de Nou Barris (Barcelona). A la seva seu social, que
lloguen a iniciatives emprenedores, s’hi desenvolupen
actualment activitats de serigrafia, pintura i construcció.
Disposen d’una cooperativa d’autoconsum ecològic
integrada per 40 socis; botiga de comerç just i espai
de trobada, de xerrades i d’intercanvi. Participa de
l’associació de veïns, Unió de Botiguers, Ecoconsum,
la Xarxa d’Economia Solidària i la Xarxa de Consum
Solidari.

RAI
Associació nascuda el 1993 i impulsada per un grup
de joves amb l’objectiu de conèixer la realitat social
i cultural dels països de l’Europa de l’Est i que han
acabat estenent la seva activitat a la dinamització

social i comunitària a través
de la formació i la creació
artística.

Com espai de trobada de joves
treballen fonamentalment la
mobilitat internacional com
espai educatiu i d’aprenen-

tatge, l’expressió en diferents arts escèniques, la
formació educativa i la dinamització comunitària contra
l’exclusió social en un barri degradat com el Casc
Antic de Barcelona, on estan arrelats. Amb prop de
300 socis està inserida en el teixit veïnal i es relaciona
amb EICA, Sodepau o Entrepobles. 

NOVES ENTITATS SÒCIES

L’INTERRUPTOR SCCL
Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet
a partir d’una empresa anterior i que està integrada
per cinc sòcies, totes vinculades a l’àmbit de la
intervenció socio-educativa.

Treballen en àmbits de joventut, gent gran i famílies
i infants en àmbits d’exclusió, majoritàriament en
serveis externalitzats de municipis vallesans
(menjadors, tallers, casals, activitats) com Sabadell
o Cerdanyola. 



Catalunya

VÍCTOR REIXACH I CASACUBERTA
GUILLEM ARGELICH I CAÑADÓ
AGNÈS GARCIA AYALA
JOSEP MARIA GASCH RIUDOR
PAU PERTEGAZ
JORDI VIA LLOP
MERITXELL COLL CANAL
TONI PERNIAS ESTIL·LAS
DOLORS CAMATS I LUIS
ROSALIA OLLER BOADA
PEDRO ORTIZ SÁNCHEZ
CARME FORTUNY BONET
NÚRIA BOTA BARBARA
LAIA BOTA BARBARA
MARIONA BARALDÉS CABARROCAS
NÚRIA NOGAREDA CUIXART
SEBASTIÀ MARCH LLULL
ROSA EMILIANA GRANGEL FURIÓ
IMMA LLORT JUNCADELLA
JOSEP MIQUEL ALEGRET I TEJERO
JOSER Mª FARRÉS I SABATER
ALEJO VLADIMIRO CHAGRA BADIA
MARIÀ MORENO MARTÍNEZ
ENRIQUE VALENCIANO HORTA
ARIADNA PUJALS GONZÁLEZ (menor)
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ CACHERO
LUIS OCAÑA ESCOLAR
CARLES GALLEGO PIÑA
MÒNICA MARTÍNEZ RILLO
CARLES CARBONELL LÓPEZ
JORDI JIMÉNES ALCAIDE
GEMMA JAUMANDREU FONT
Mª AZUCENA SÁNCHEZ GUERRERO
RICARD PULIDO GUERRERO
JOSEP TRESENS CAMA
JOSÉ GALLARDO ROMERO
Mª TERESA BARÓ CAYUELA
EMILIANA SALINAS NAVARRO
JOSEP Mª CORELLA ESPI
JORDI GARCÍA JANÉ
ESTHER BARTLETT GIMÉNEZ

Nous socis i sòcies col·laboradors
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NOVES ENTITATS SÒCIES

Aragó

FRANCISCO LÓPEZ LARREA
ROSALINA FERNÁDEZ SIMÓN
JOSE MANUEL MUR BESCOS
Mª JOSÉ SALINAS CHAVERRI
JOSE Mª RUBIO RUBIO
CARMEN CORNAGO JARAUTA
ELOY FONTAN BAILO
ALBERTO MESA FERNÁNDEZ
ROSANA CASTILLO SALAZAR
CHUAQUÍN ALBERTO GABÁS
ANADÓN
JORGE GINER MONGE
ALICIA LAFUENTE TOMÁS
MANUEL YERA GARZON
MARTA MARTÍN ALDEA
Mª CARMEN SOLA CUARTERO
FERNANDO ORTUBIA GARGALLO

Madrid

PABLO BLANCO MORALES
ANDRÉS LARRINAGA ARECHAGA
PABLO GARCÍA PALOMERO
INMACULADA MUÑOZ JIMÉNEZ
CARLOS DENCHE VILLALTA
JOSÉ MANUEL MORENO GONZÁLEZ
ESPERANZA CAMARASA DE LOS
ANGELES
Mª DEL CARMEN MOLANO OLIVA
Mª DOLORES TORO GUTIÉRREZ
PABLO ASCASIBAR ALLONA
M. ISABEL RONAI MEDINA
MARIO ARIAS DIETRICH
JUAN ANTONIO BANDRÉS SIERRA
FRANCISCO SEGURA CASTRO
ERNESTO GARCÍA LÓPEZ
JAVIER GARCÍA GARCÍA
JAVIER BLANCO MORALES
FERNANDO APARICIO CANO
CARMEN CABRILLO GARCÍA
IVÁN R. MUÑOZ LÓPEZ



Préstecs concedits primer semestre 2007

PR 179 DOBLE VIA 25.000 a 1 any

Cooperativa d’Iniciativa Social sense ànim de lucre
nascuda el 1999 i integrada per professionals de la
pedagogia i l’educació.

El préstec serveix per finançar la implantació d’un
sistema ERP per tal d’optimitzar els processos de
gestió que inclou software, hardware i formació
específica en la tasca de dinamització comunitària i
sociocultural de la cooperativa.

PR 184 L’APÒSTROF 12.000  a 3 anys

Cooperativa de treball nascuda fa 10 anys que ofereix
serveis integrals de comunicació, des l’edició,
elaboració i producció de llibres a pàgines web i que
està integrada per un equip interdisciplinari de
dissenyadors, traductors i periodistes.

El préstec es destina la renovació de maquinària, amb
l’objectiu de finançar la compra de dos MACS, un
servidor i diversos programes informàtics.

PR 185 FUTUR JUST EI 17.000  a 15 mesos

Empresa d’inserció pionera en la restauració sostenible i el càtering
de comerç just. El préstec finança la inversió en matèria primera,
formació i maquinària necessària per respondre als 18.250 àpats
anuals servits al seu local ‘Cafè Just’, destinats a persones en
risc d’exclusió social, servei que Futur Just ha obtingut de
l’Ajuntament de Barcelona.

Préstecs a llarg termini

PR 186 TÈRMIC FINESTRA 53.400  a 18 mesos

Cooperativa de treball de Montcada i Reixac nascuda fa 15 anys de la fallida d’una empresa mercantil
i que està especialitzada en el muntatge industrial de finestres en perfil d’alumini.

El préstec atorgat està destinat a finançar l’aprovisionament de materials i matèries primeres per
desenvolupar la seva activitat productiva.
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PR 193 ADI’s 30.000  a 1 any

Associació d’Iniciatives Socials constituïda fa 10 anys a les comarques gironines en l’àmbit de l’atenció
a la infància i l’adolescència en risc social o desemparament. Es finança el conveni establert amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància i a la Adolescència (DGAIA) per gestionar el centre d’acollida
“L’Abril” ubicat a Girona.

PR 194 ALTERNATIVA 3 100.000  a 6 anys

Cooperativa de treball nascuda el 1992 que treballa en la
pràctica, extensió i difusió dels principis del comerç just.

El préstec es destina a finançar l’adquisició d’una nova
màquina automàtica, model T-16”, per envasar al buit i
etiquetar paquets de 250 gr. de cafè de comerç just.

PR 187 L’INTERRUPTOR   10.000 a 18 mesos

Cooperativa nascuda el 2004 a Ripollet, integrada per
cinc sòcies i que desenvolupa la seva activitat en
l’àmbit de la intervenció socio-educativa. El préstec
té per objecte reforçar el finançament per a consolidar
la posta en marxa del projecte.

PR 109 [ampliació] LA CERERIA 10.000 a 3 anys

Cooperativa de treball nascuda a finals de la dècada dels 90 que
regenta, entre d’altres, una granja-cafeteria.

El préstec amplia el finançament d’un préstec anterior, destinat
a la finalització de les obres i l’adequació de la seva seu social
a Barcelona.

PR 192 ACTUA CONSOP, SCCL 90.000  a 1 any

Cooperativa de treball d’iniciativa social que actuen en el
camp de la Inserció Social.

L’objecte del préstec és finançar el conveni establert amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
per gestionar els serveis integrals de quatre de les Llars
Infantils “Torre Vicens” de Lleida.
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PRÉSTECS CONCEDITS



PR 196 L’INTERRUPTOR, SCCL 5.000  a 4 mesos

Cooperativa de treball nascuda el 2004 a Ripollet,
integrada per cinc sòcies i que desenvolupa la seva
activitat en l’àmbit de la intervenció socio-educativa.

El préstec finança l’aval necessari per poder presentar-se al concurs públic per l’adjudicació del Servei
de Casals d’Estiu de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que ja han aconseguit.
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PR 195 MOLMATRIC, SCCL   180.000 a 7 anys

Cooperativa de treball del sector de la matriceria
nascuda l'any 1981 arran del tancament de l'empresa
Talleres Alà i que durant 25 anys ha combinat
l’autogestió i la democràcia amb la viabilitat de forma
reeixida.

El préstec finança part de la compra d’una màquina
fresadora model FP 50 / 60 subministrada per
l’empresa Nicolas Correa S.A.

Préstecs a curt termini

PR 202 FUTUR JUST EI 25.000  a 5 mesos

Empresa d’inserció, propietat de la Fundació Futur.

El préstec es destina a avançar el conveni de col·laboració signat
amb l’Ajuntament de Barcelona (2006-2008) en el marc de la
Xarxa d’inserció Laboral de Barcelona.

PRÉSTECS CONCEDITS

PR 203 ARÇ, SCCL 60.000  a 6 mesos

Cooperativa de gestió integrada d’assegurances recentment
guardonada amb el premi ‘Sol y Paz’ de la Fundació Terra pel
desenvolupament d’assegurances amb criteris col·lectius
especialitzades en energies renovables. Es tracta d’una línia
de circulant disponible fins al 31 de desembre d’enguany,
amb l’objectiu de finançar el pagament fraccionat de les
pòlisses d’assegurances d’una sèrie de clients.



PR 183 28.000,00

COMUNICACIÓ DIGITAL
Endós de tres factures per treballs realitzats a
l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament
de Barcelona.

IMPORT TOTAL OPERACIONS DE CIRCULANT   219.633,08 

S’han realitzat 20 operacions de circulant per un import de 219.633,08 .
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PRÉSTECS CONCEDITS

Altres operacions

Endós de factures

Intercooperació
Préstecs per operacions entre les mateixes
entitats de COOP57 per a fomentar
l’enxarxament i empoderament de l’economia
social i solidària

Intercoop6 4.606,87 a 1 any

DATUM SCCL> ALBERA SCCL
Compra d’equips informàtics.

Intercoop7 6.946,42 a 1 any

ARÇ SCCL> ROBAFAVES SCCL
Contractació pòlissa d’assegurança.

Intercoop8 8.456,40 a 1 any

DATUM SCCL> ARÇ, SCCL
Compra d’equips informàtics.

PR 198 10.500,00

COMUNICACIÓ DIGITAL
Endós de la factura emesa per l’Ajuntament de
Barcelona, corresponent a treballs a la pàgina
web i l’administració electrònica.

PRS VARIS 79.484,46

ENTORN
Endós de sis factures de l’Ajuntament de Sant
Adrià del Besós per al projecte de rehabilitació
de les escales dels blocs del barri de La Mina.

IMPORT TOTAL DE CRÈDITS PARTICIPATIUS   91.331,30 

S’ha realitzat una operació de préstec participatiu amb l’Associació Surt per un volum de 91.331,30 .
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PRÉSTECS CONCEDITS

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 2007

Avançament
de subvencions
PR181 Centre de Dones
Francesca Bonnemaison
Servei d’Ocupació Departament de Treball

Préstec concedit: 54.000 euros
Objectiu: Curs de formació “Tècnica de

postproducció de Vídeo
Digital”

Imp. total subvenció:68.221 euros

PR182 Fundació Pere Ardiaca
Servei d’Ocupació Departament de Treball

Préstec concedit: 22.100 euros
Objectiu: Arxiu Memòria Oral Dones

Treballadores i Fons
Bibliogràfic moviments socials
postguerra i transició

Imp. total subvenció:29.542,36 euros

PR189 Teixidors SCCL
Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i
d’Autoocupació

Préstec concedit: 25.000 euros
Objectiu: Estudis, auditories,

assessorament i inversió en
actius fixes

Imp. total subvenció:28.392,86 euros

PR191 Recollim EI
Regidoria de Benestar i Família | Aj. L’Hospitalet

Préstec concedit: 27.000 euros
Objectiu: Conveni inversions i millora

instal·lacions
Imp. total subvenció:82.000 euros (conveni)

PR197 AIRES
Programa Europeu Leonardo et altri

Préstec concedit: 12.000 euros
Objectiu: Ingressos pendents

subvencions finalitzades
Imp. total subvenció:14.938,15 euros

PR199 Orella Activa
Diputació i Ajuntament de Girona | Dept. Cultura

Préstec concedit: 20.000 euros
Objectiu: Festival de Música de

Primavera de Girona
Imp. total subvenció:46.000 euros

PR200 L’Esbarzer
Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat
de Catalunya

Préstec concedit: 25.000 euros
Objectiu: Pla Promoció del Català

Imp. total subvenció:89.635,94 euros

PR201 Desenvolupament Comunitari
Servei d’Ocupació Departament de Treball

Préstec concedit: 65.000 euros a 5 mesos
Objectiu: Cinc línies formació

ocupacional
Imp. total subvenció:72.253,47 euros

PR204 Entorn
Ajuntament de Viladecans

Préstec concedit: 50.000 euros a 7 mesos
Objectiu: Pla Educatiu d’Entorn

Imp. total subvenció:176.770 euros
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Problemes globals, respostes locals
XII Jornades
d’Economia Solidària

Del 5 al 8 de juny de 2007 | Saragossa

Dotzena edició de les jornades deganes de l’economia solidària
organitzades per Financiación Solidaria, Reas Aragó i el Grupo La
Veloz. Concebuda en quatre dies els eixos temàtics van passar enguany
per la Sobirania Alimentària –dret a produir i consum responsable-,
l’economia solidària al món rural –amb les experiències d’Amayuelas i
Fraga-, la candent qüestió de l’habitatge –amb Núria del Rio i Francesca
Candito de Milà- i la globalització neoliberal, amb la projecció del film
“Memorias del Saqueo”. 

Seminari Economia
Solidària
El món rural,
un espai
per al canvi
31 de març i 1 d’abril
Amayuelas de Abajo (Palència)

En el marc incomparable d’Ama-
yuelas de Abajo, una experiència
rural d’agricultura ecològica i
economia solidària, i organitzat per
la Universitat Rural Paulo Freire
de Tierra de Campos, el darrer cap
de setmana de maig va convocar-
se un nou seminari, aquesta
vegada al voltant de l’economia
social en un marc d’agressiva
economia de mercat i amb
l’objectiu de reforçar eines i
dinàmiques solidàries.

Un dels eixos del seminari era el
coneixement d’experiències
consolidades. En aquesta taula hi
van assistir Javier Ortega, de la
cooperativa La Veloz i membre de
Coop57-Aragó.

1a edició 2007
Postgrau en economia
cooperativa

IGOP · UAB · Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

Sota la direcció acadèmica de
Joan Subirats i Albert Recio,
aquest postgrau de recentíssima
creació va arrencar el passat
febrer amb l’objectiu d’aprofundir
en l’alternativa econòmica que
representa el cooperativisme, que
després de més de 100 anys
d’història, ofereix respostes avui
a molts dels reptes que planteja
l’actual model de societat: cohesió,
solidaritat, progrés... Dividit en cinc
blocs temàtics, Ramon Pascual
de Coop57 i Jordi Marí de FETS
van participar al juny en l’eix
‘Dinamització de l’economia
cooperativa i desenvolupament
local’.

Impulsat per l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques (IGOP) compta amb el suport d’Aposta,
Escola de Cooperativisme.

primer semestre 2007ACCIONS



Microcrèdits i finançament alternatiu
Desenvolupant l’economia social
i la iniciativa emprenedora
24 d’abril de 2007 | Mollet del Vallès

Organitzat per l’empresa municipal de formació ocupacional Emfo
SL amb el suport de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la trobada
s’emmarcava en el projecte europeu Equal Tesis del Fons Social
Europeu. L’esdeveniment pretenia valorar i difondre els microcrèdits
i altres formes de finançament alternatiu com eina per impulsar les
iniciatives emprenedores i el desenvolupament de l’economia social
i solidària.

Dues taules, una d’iniciatives i altra
d’experiències van conformar la
jornada. En la primera, hi va
prendre part Ramon Pascual,
coordinador de Coop57, ben
acompanyat per Josep Maria
Gasch, per FETS, la Fundació
Acció Solidària Contra l’Atur i la
Fundació Un Sol Món.

ACCIONS

Economia Solidaria
És possible
un altre món?
24 d’abril de 2007
Universitat de La Rioja

Organitzat per la Universitat de La
Rioja es va abordar el rol de
l’economia solidària com a motor
del canvi socio-econòmic. La
introducció va anar a cura de Núria
del Rio, membre de RUFAS i
Coop57-Madrid i vicepresidenta

del GAP. A la tarda, una taula
d’experiències va reunir Javier
Ortega en representació de REAS i
Francisco Hernandez de Coop57
i CASAL, i les experiències locals
“El Colletero” –iniciativa per a
l’ocupació i el desenvolupament
sostenible i en igualtat del municipi
de Nalda- i ESOR, Economia
Solidaria Riojana, que va ser
presentada pel seu president Jesús
Diaz. La jornada comptava amb el
suport de RUFAS, Coop57, ESOR
i el Grupo La Veloz.
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Jornades de Finances Ètiques
La Banca bajo la Lupa
Dimecres 13 de juny | Madrid, Centre Associat de la UNED

Organitzades per SETEM, les
jornades van aproximar-se a les
finances alternatives al Sud i al
Nord. En dues sessions
diferents, al matí va tractar-se
el rol jugats per les institucions
financeres al Sud, particular-
ment a l’Amèrica Llatina i amb
els casos concrets dels
controvertits projectes dels
bancs espanyols BBVA i
Santander a l’àrea llatina. A la
tarda, es va tractar la situació
actual i els reptes de les Finances Ètiques a l’Estat espanyol. El professor
i soci de Coop57 Carlos Ballesteros va introduir l’anàlisi d’actualitat.
Javier Pérez Taca, membre del Consell Rector del recentment constituït
Coop57-Madrid, va participar en una taula d’experiències amb
companys d’Oikokredit, FIRES, FIES i Triodos Bank.



Compartint la nostra
economia
III Jornades
sobre Economia
Alternativa
i Finances Ètiques
11 i 12 de maig de 2007 | Facultat de
Ciències Polítiques, Granada (Andalusia)

Organitzat pel Fons de Solidaritat Pau i
Esperança, una experiència local de fons
solidari vinculada a sectors progressistes
de l’església i membre de RUFAS, les
terceres jornades pretenien valorar
l’experiència pròpia i el camí recorregut i,
alhora, conèixer i reflexionar al voltant
d’altres realitats de finançament i
comercialització alternatives.

Paco Hernandez va traslladar l’experiència
catalana de Coop57, en una taula on també
van prendre part la Banca Ètica de
Badajoz i les experiències andaluses AIS,
Sevilla Acoge i Fondo Solidario El Puerto.

ACCIONS
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Seminari
Finançament i impuls
de projectes cooperatius
10 de maig de 2007 | Santiago de Compostela (Galícia)

Organitzat per la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galícia, el seminari
tenia per objecte facilitar el coneixement directe d’experiències innovadores
esdevingudes en l’àmbit cooperatiu amb l’objectiu de generar propostes per
al finançament i impuls de projectes cooperatius a Galícia.

Amb aquest teló de fons van convidar tres experiències: les basques Oinarri
(societat de garantia recíproca d’empreses d’economia social i pimes basques)
i Elkar-Lan (cooperativa de segon grau de promoció del cooperativisme) i
Coop57, representat per Javier Ortega.

Problemes globals, respostes locals
IV Jornades
d’Economia Solidària
19 de maig de 2007 | Barcelona

Amb el subtítol “Creant comunitat des de l’economia social”,
la quarta edició de les jornades anuals de la Xarxa d’Economia
Solidària (XES) pretenien apropar-se al concepte de
desenvolupament comunitari, a través d’una interessant

aproximació de Carles Riera a través de
tallers participatius.

Abans de l’habitual fira d’experiències (que
va reunir enguany Sostre Cívic ,
Entreveïns, Can Masdeu, la Xarxa
Marroquina d’Economia Solidària,
Barrio Oliver i Amayuelas de Abajo),
va ser el torn d’una marató de curts i
documentals, del que destaca “Llavors
de Futur” produït per la pròpia XES.

La cloenda va anar a cura de Joan
Subirats, director de l’IGOP, que va
vinclar democràcia participativa, canvi
social i economia solidària i Ruben
Prieto, de la Comunitat del Sur
uruguaiana i l’editorial Nordan.



2.400.000

2.000.000

DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aport. obligatòries 209.321 233.957 239.604 242.775 257.722 285.479 302.085 322.086
Aport. voluntàries 90.976 156.846 180.387 203.289 245.579 264.883 333.192 400.172
Aport. socis col·laboradors 61.233 204.616 345.903 533.694 838.258 1.341.632 1.817.494 2.294.168
Aportacions La Paleta 0 0 0 0 0 0 492.000 246.000
TOTAL 363.530 597.420 767.896 981.761 1.343.563 1.891.994 2.944.711 3.262.426

2000 2001 2002 2003 2004
0

2005

Evolució dels préstecs concedits
En euros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Préstecs a llarg termini 68.541 309.407 231.090 424.096 520.300 533.626 733.488 575.400
Préstecs a curt termini / Circulant 0 0 0 80.500 149.600 216.743 387.078 309.633
Endòs de Convenis / Factures 0 0 0 0 159.193 298.971 213.407 137.994
Avançament de Subvencions 0 0 0 43.500 155.307 449.444 712.802 299.100
Operacions especials 0 0 0 0 0 0 480.000 91.331
TOTAL 68.541 309.407 231.090 548.096 984.400 1.498.784 2.526.775 1.413.458
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Els valors sense preu

El poder identifica valor i preu. Digues-me quant paguen per tu i et diré

quant vals. Però hi ha valors que estan més enllà de qualsevol

cotització. No hi ha qui els compri, perquè no estan en venda.

Estan fora del mercat, i per això han sobreviscut. Obstinadament

vius, aquests valors són l’energia que mou els músculs secrets de la societat

civil. Provenen de la memòria més antiga i del més antic sentit comú. Aquest

món d’ara, aquesta civilització de campi qui pugui i cadascú per un mateix,

està malalta d’amnèsia i ha perdut el sentit comunitari, que és el pare del

sentit comú. En èpoques remotes, en el naixement dels temps, quan érem

les bestioles més vulnerables de la zoologia terrestre, quan no passàvem de

la categoria d’esmorzar fàcil a la taula dels nostres veïns voraços, varem ser

capaços de sobreviure, contra tota evidència, perquè varem saber defensar-

nos junts i perquè varem saber compartir el menjar. Avui és més que mai

necessari recordar aquestes velles lliçons del sentit comú.

Eduardo Galeano, discurs llegit el 31 de gener de 2003

al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre


