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Coop57: arrel, teixit i xarxa
Arrel. D’arrel nascuda en llavor fèrtil, ancorada i covada en
dècades de compromís i lluita de les generacions que ens van
precedir, aplanant el llarg camí cap a la justícia social i la democràcia econòmica. Arrel de memòria també, que ens diu
d’on venim i ens fa intuir potser cap a on anem.
Memòria cooperativa arrelada al futur: de saber que no som pas els primers, ni serem
mai els darrers, en provar de capgirar
les coses. Arrel que xiuxiueja que no
és
hora de defallir ni de desertar ni de
desistir. Sinó tot el contrari: hora
d’insistir. Insistir de soca-rel.

i

Teixit. Per l’entrellaçament de sòlides complicitats
socials nascudes fa dues dècades, a còpia de vincles col·
lectius i comunitaris, esforçats
reforçats, i d’una decidida aposta
per la cooperació social com millor
fórmula per superar les desigualtats socials i avançar cap a nous models
econòmics. A casa nostra i arreu
del món.
Xarxa. Malla de solidaritats
recíproques, d’aixopluc de
suports mutus i d’entreteixida sinceritat compartida de
voler i poder canviar les coses.
Xarxa de xarxaires: teixidors de
fils que alimenten la cadena solidària de les finances ètiques i alternatives, de l’economia solidària postcapitalista, del mercat social. Del futur
just per venir que totes i tots ens mereixem.
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Tel. 93 268 29 49
a/e: coop57@coop57.coop
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Arrel, teixit i xarxa. Així i això és Coop57.
Perquè, ara i aquí, ja som 278 cooperatives, empreses d’inserció, associacions civils i col·lectius populars que ja estant
fent de l’avui el demà. Xarxa real de teixit enxarxada, amb
tossuda voluntat, amb les 1.000 persones que també fan possible Coop57. Ciutadanes i ciutadans que han optat, conscientment, per orientar l’estalvi cap a la transformació social,
per desobeir un sistema financer pervers i per posar el diner a
treballar per la solidaritat.
Demostrant un cop més, davant l’any de la crisi que ha estat
2009 –amb cinc milions de persones a l’atur i uns guanys

bancaris de 18.000 milions d’euros–, la capacitat i potencialitat social de respondre al col·lapse econòmic des de
paràmetres solidaris, inclusius i esperançadors. Coop57,
el 2009 i en condicions adverses, s’ha superat a si mateix:
43 noves entitats sòcies i més de 6,2 milions en aportacions
socials voluntàries. 4,5 milions d’euros en préstecs solidaris,
als que cal sumar 800.000 euros més en la genuïna gestió
d’emissió de títols participatius. Des de 2003, 16 milions
d’euros destinats
a més de 400 prono hi haurà pas
jectes socials, amcap altre món possible
bientals i pedagògics; autofinançats
si no hi ha abans
des de la vitalitat
una altra economia
del teixit social,
la virtualitat del
treball en xarxa i les vicissituds pròpies de l’autogestió forjada en el cooperativisme. En base a un procés acumulat
d’autonomia, autoorganització i autodeterminació social
per construir la casa, gran i comuna, que volem. Vam començar dient ‘No en el nostre nom’ i ja hem arribat al ‘Ni
amb els nostres diners’. Això és, avui, Coop57: l’engruna
que aportem entre totes i tots, per un temps de vida fora del
capitalisme, a tots aquells que vulguin negar que les coses
no poden ser radicalment diferents i democràtiques.
Perquè si l’economia és avui un territori en disputa, on es
confronten models socioeconòmics antagònics, aquesta vol
ser la nostra modesta aportació teòrica i, sobretot, pràctica: que unes altres finances solidàries són possibles. Fet i
fet, perquè no hi
haurà pas cap altre món possible
l’economia,
si no hi ha abans
o la fem nosaltres
una altra econoo serà feta contra nosaltres
mia. Contra el seu
món impossible,
davant les finances de la ludopatia d’una economia tafurera
i afrontant els dies del frau i fracàs absolut de l’economia de
casino, parafrasegem més que mai Joan Fuster: l’economia o la fem nosaltres, o serà feta contra nosaltres. I contra
la majoria exclosa i empobrida del planeta.
Que aviat demà sigui demà. Llaurant llavors de futur en
aquests temps difícils. Amb pedagogia i consciència. Des de
l’arrel, el tronc i el fruit: el teixit i la xarxa que fa acréixer
el treball comú cap a la eu-topia: el lloc on hi cabrem totes
i tots. Mentrestant, hem pres la humil decisió de no retrocedir. No tenim cap motiu per fer-ho. Perquè venim de lluny. I
anem molt més lluny encara.

Coop57, Premi
Proteus d’Ètica 2009

Memòria de Pep Manté
i Francesc Domingo

2009, títols participatius
contra la crisi

Què fem, què fan…
amb el teu diner?

Defensar el públic és
defensar la democràcia

Economia
cooperativa

El passat 10 de desembre va rebre el premi atorgat per l’editorial en la categoria ‘Economia Social’

Coop57, Premi Proteus d’Ètica 2009
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Coop57 va ser guardonat el 10 de desembre, coincidint amb
l’aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans,
amb el I Premi Proteus d’Ètica en la categoria d’Economia Social. Els premis, atorgats per l’Editorial Proteus, són
un reconeixement a la tasca de persones, projectes o institucions que per llur activitat o tarannà aporten valors positius a
la societat. El jurat està integrat per una amplíssima selecció
de professionals i acadèmics que estan vinculats als diversos
camp de la ètica, que guardonen projectes que van més enllà
de discursos i paraules i que fan de la seva praxi una realitat
quotidiana que ens fa avançar cap a un món millor.
El fundador de l’editorial
Proteus, Miguel Osset, va
afirmar que l’objectiu dels
guardons és “revaloritzar referents ètics de
comportaments socials
Jordi Pujol agraeix el premi
quelcom, que, malauradament, ha esdevingut una urgència en un moment on
persones i pràctiques poc ètiques copsen massa sovint
l’atenció social i mediàtica”. En el cas concret de Coop57,
Osset va destacar que enllaça amb la filosofia de l’editorial
de generar eines útils per a la transformació social cap a
un societat més igualitària, més respectuosa i més justa. En
l’acte, celebrat al Museu Marítim de Barcelona es van anunciar els guanyadors de les quatre categories: ‘personalitat de
l’any’, ‘economia sostenible’, ‘projecte pedagògic’ i ‘mitjà de
comunicació’. Amb Coop57, comparteixen aquests primers
premis Vicente Ferrer, per la seva tasca ètica i social; l’Escola Cintra, que treballa amb infants del Raval; i en l’àmbit

Miguel Osset lliura el guardó a Coop57

periodístic, la peça ‘Testigos del horror’ publicada a ‘El País
Semanal’ en col·laboració amb Metges sense Fronteres, sobre els conflictes oblidats.
Cal destacar que entre els candidats a fer-se amb el premi en la
categoria d’economia social i sostenible, hi concorrien també
tres entitats sòcies de Coop57: L’Olivera SCCL, Teixidors
SCCL i la Fundació Desenvolupament Comunitari. Sense
dubte, el premi també és per a ells i per a tots els socis i sòcies
col·laboradors que cada dia fan possible aquesta experiència
ètica, social i solidària. En l’àmbit dels reconeixements i els
premis, cal recordar també que el passat novembre la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) va rebre el Premi Abacus 2009
de Cooperativisme.
El premi Proteus d’Ètica 2009 va ser recollit pel president Jordi Pujol en un acte presentat per la periodista de Catalunya
Ràdio Rita Marzoa, responsable del programa ‘Solidaris’, on
es va destacar la trajectòria col·lectiva i experiència comunitària de Coop57, arrelada a l’ètica com a motor de la transformació personal, social i col·lectiva.

Pep Manté i Francesc Domingo:

heretarem la vida
El 21 d’agost, l’històric advocat laboralista Pep Manté ens va deixar després d’una llarga malaltia. Històric
fundador del Col·lectiu Ronda, melòman incombustible, culer sense cura
i, sobretot, amic dels seus amics i de
Coop57, en Pep s’havia destacat en
totes i cadascuna de les lluites del país
i del Maresme –comarca que enguany
l’ha anomenat ‘Mataroní de l’Any 2009’.
En Pep, a cada plec de cada lluita, donant el millor de nosaltres mateixos:
des dels sumaríssims del franquisme, a
la defensa dels insubmisos, passant per
la solidaritat amb Nicaragua i la seva
estimada Masaya, colze a colze a cada
combat a la llei d’estrangeria i en tots
i cadascun dels fronts oberts del cooperativisme. Fins a la darrera lluita contra
la malaltia. Sempre amb la mateixa
dignitat, inalterada, inalterable, que és
el llegat que ens deixa a totes i a tots per
poder seguir caminant.
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Pep Manté

Francesc Domingo, in memoriam
Només un mes després, el 21 de setembre,
també ens deixava Francesc Domingo i
Francàs, president de la fundació Acció
Solidària contra l’Atur, una de les experiències deganes en economia solidària.
Implicat en la seva fundació des del seu
naixement el 1981, va ser nomenat president l’any 2007 rellevant el pare Cassià
Just, des d’on Domingo va prosseguir
amb el tarannà que l’havia caracteritzat:
generositat, tenacitat, serenor, rigorositat
i incansable compromís. “Què en farà
la mort amb tanta vida?” es preguntava
Mario Benedetti a la mort de Roque Dalton. I això mateix ens seguim preguntant
des de Coop57, malgrat que sabem
que allò que brilla amb llum pròpia mai
s’apaga. Perquè seguirem i resseguirem
el camí que ens van ensenyar a transitar.
Passa a passa, amb en Pep i en Francesc,
heretant la vida, fins que “als homes i a
les dones no se’ls pesi amb les balances”.

2009, l’any dels títols
participatius contra la crisi
El segon semestre de 2009 ha consolidat definitivament un dels útils financers alternatius que més enxarxen l’estalvi conscient,
social i ètic, amb els projectes de l’economia solidària catalana: l’emissió de títols participatius. Emissió realitzada per les pròpies
entitats i cooperatives que necessiten finançament i que, gestionades des de Coop57, ha tornat enguany a batre records: amb un
temps de resposta social quasi immediata. La demanda de Fundació Futur es va cobrir en 15 dies hàbils; la demanda d’El Brot de
Reus, en 20 dies; i la renovació voluntària, per un any més, dels títols de L’Olivera emesos el 2007 ha superat totes les expectatives,
fregant el 75%. Aquest estri financer potencia el paper del teixit social a l’hora de bastir respostes autènticament solidàries. Respostes on la transparència, l’ètica, la participació social i l’atenció a les necessitats humanes són els pilars fonamentals per avançar
cap a models econòmics solidaris i inclusius. Amb passes sòlides, eficaces i eficients.
La cooperativa reusenca completa l’emissió
en menys de 20 dies

El Brot: 100.000 euros
orientats a l’agroecologia

En un temps rècord, la cooperativa de consum El Brot de Reus va completar una emissió participativa de 100 títols, aconseguint els
100.000 euros que s’havia proposat recaptar
per ampliar la botiga de productes ecològics.
El 20 de juliol, només 20 dies després d’iniciar-se l’emissió, els títols es van exhaurir i
l’operació es va donar per exitosament closa.
El Brot de Reus és una cooperativa pionera en l’àmbit de les consumidores i consumidors de productes ecològics autoorganitzats en grups de consum. Nascuda el 1979 i legalitzada el 1987, la cooperativa aplega un
grup plural de ciutadans i ciutadanes que fomenten el consum responsable i solidari, units per la preocupació respecte
l’alimentació, la salut i el medi ambient. Fonamentada en
la democràcia social i econòmica, fundadors d’Ecoconsum i
membres de la FCUCC (Federació de Cooperatives de Consum
i Usuaris de Catalunya), el projecte finança l’ampliació de les
instal·lacions a la seu social del carrer Pròsper de Bofarull de
Reus i la renovació de les cambres que garanteixen l’accés a
productes sans, frescos i produïts localment. L’operació per
ampliar i adequar les instal·lacions s’ha implementat a través
de 100 títols de 1.000 euros, que seran retornats en un termini de 24 mesos i que estan subjectes a un interès anual fix
del 3%. De tot plegat, una inversió ètica en economia social
i ecològica feta a través de la fórmula de l’estalvi social, cooperatiu i participatiu.
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Renovats per 1 any més els títols participatius
de la cooperativa de Vallbona de les Monges

L’Olivera renova el 75%

xifres

Tal i com es va anunciar durant
l’emissió de títols participatius de la
cooperativa L’Olivera a la tardor de
2007, els títols podrien ser renovats
voluntàriament un cop finalitzada
l’operació. I així ha estat. Durant la
tardor de 2009, dos mesos abans de
complir-se la data prevista de devolució del capital, la cooperativa vinícola va adreçar-se a tots els subscriptors de títols per fer una proposta bé
de renovació, bé de devolució, dels títols adquirits. Més
del 75% de les persones implicades en el procés han
decidit mantenir el títol un any més amb un nou tipus
d’interès fix del 2,75% durant l‘exercici 2010. La cooperativa pretenia arribar al 50% de renovació però les
expectatives han estat abastament superades.
L’emissió original finançava la construcció d’un nou
celler, ja bastit, per eixamplar l’abast d’una experiència
cooperativa amb 30 anys de trajectòria que combina
reeixidament inserció laboral de persones discapacitades, conreu de terres i desenvolupament rural. Cal recordar que aquella iniciativa també es va completar en
apenes 21 dies, batent rècords de temps i sol·licituds en
una emissió participada per cooperatives, associacions
i ciutadans que han decidit majoritàriament renovar el
seu compromís durant el 2010.

En 15 dies hàbils es va cobrir plenament una subscripció popular i participativa de 350.000 euros

Fundació Futur: 350.000 euros contra l’exclusió social
L’emissió de títols finança l’ampliació
d’una cuina per a col·lectivitats que reforçarà les capacitats per generar nous llocs
de treball i, alhora, impulsarà els serveis
de càtering sostenible adreçats a fomentar
una alimentació més justa i saludable, particularment en l’àmbit educatiu. Fundació
Futur va néixer el 1996 amb la finalitat
d’inserir laboralment persones que sortien
de l’entorn penitenciari. Es va convertir en
Fundació l’any 2000, ampliant la seva tasca
social a qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió i marginació social. A més, l’any 2006 es

va constituir Futur Just
Empresa d’Inserció que
avui ja donen feina a
80 persones, en l’àmeconomia
social i solidària
bit de la restauració.
Implicada i activa en
projectes solidaris com
el comerç just, Fundació Futur és pionera
en la implementació
dels reeixits menjadors escolars ecològics a
casa nostra: 18 escoles a Catalunya i 4.000
alumnes.
Hi ha futur

inverteix èticament

estalvia contra l’exclusió

patius*
[Emissió de títols partici
de la Fundació Futur]

s participatius de
[Emissió de 300 títol
ermini de 24 mesos
1.000 euros a un t
5% anual]
i un interès del 2,7
participatius
[L’adquisició de títols novembre
es de l’1 de
es pot realitzar d
embre de 2009]
i fins al 31 de des

300.000

raons contra
l’exclusió social

coop57

serveis financers
ètics i solidaris

] Coop57
[Coordinació i gestió

www.coop57.coop

19 d’octubre de 2009]
[*Aprovada en la Junta del Patronat de la Fundació Futur el
[D’acord amb la Llei d’Associacions i Fundacions]

Fundació Futur va assolir el 20 de novembre un nou èxit de l’economia social i
solidària catalana, completant en un temps
record l’emissió de títols participatius que
es van exhaurir en poc més de dues setmanes. Iniciada l’1 de novembre, la subscripció havia de cloure el 31 de desembre,
però divendres 20 de novembre, la reserva
de títols ja estava completada. Es tracta de
tres-cents cinquanta títols de 1.000 euros
cadascun retribuïts anualment amb un interès fix anual del 2,75%, amb un termini
de devolució de 24 mesos.

[PROJECTE]
Fundació Futur va néixer el 1996 amb la finalitat d’inserir laboralment persones
que sortien de l’entorn penitenciari. Es va convertir en Fundació l’any 2000,
ampliant la seva tasca social a qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió i marginació
social. A més, l’any 2006 es va constituir Futur Just Empresa d’Inserció que avui ja
donen feina a 80 persones, en l’àmbit de la restauració. Implicada i activa en
projectes solidaris com el comerç just, la present emissió de títols finança
l’ampliació d’una cuina saludable per a col·lectivitats que reforçarà les capacitats
per generar nous llocs de treball i, alhora, reforçar els serveis de càtering i
fomentar una alimentació més justa i saludable, particularment en l’àmbit
educatiu. Fundació Futur és pionera en la implementació dels reeixits menjadors
escolars ecològics a casa nostra: 18 escoles a Catalunya i 4.000 alumnes.

[TIPUS D’INTERÈS I TERMINI]
Termini a 24 mesos. Interès del 2,75% fix anual en pagaments anuals. L’aportació
de capital es retorna en un sol pagament el 30 de desembre de 2011.

[APORTACIONS I GARANTIES]
Consisteix en la recollida de 300 títols de 1.000 euros cadascun, coordinada i
gestionada des de Coop57. Qualsevol persona o entitat jurídica pot adquirir-los.
El patrimoni de Fundació Futur opera com a garantia en aquesta operació.

[DEVOLUCIÓ ANTICIPADA]
Es pot sol·licitar la devolució anticipada dels títols emesos. Coop57 recomprarà
aquests títols per ordre de Fundació Futur. Coop57 els retornarà en un termini
màxim de 10 dies hàbils. El retorn es realitzarà pel valor nominal de l‘aportació.

[COM FER-HO?]
L’adquisició dels títols participatius es pot realitzar entre l’1 de novembre i el 31 de
desembre de 2009 a Coop57 i la Fundació Futur. Trobareu el formulari de
sol·licitud a www.coop57.coop i a les nostres oficines, que es pot trametre per:

[Per correu postal]
[Per e-mail]
[Per telèfon]
[Per fax]
[Per web]

Coop57 | Méndez Núñez, 1 Pral. 2a | 08003 Barcelona
Fundació Futur | Passatge Via Trajana B, 13 | 08020 Barcelona
futur@coop57.coop
Coop57 93 268 29 49
Coop57 | 93 295 45 01
coop57
serveis financers
ètics i solidaris
www.coop57.coop
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Coop57-Galícia
aprova el seu
primer préstec
La cooperativa de treball
Milhulloa n’és la beneficiària
amb un préstec de 22.000 €
Coop57 Galícia ja ha començat a
caminar després de la seva constitució
el 30 de maig. Dos mesos després, un
cop constituïts tots els òrgans i comissions, la secció gallega va concedir el
27 de juliol el seu primer préstec a la
cooperativa Milhulloa. L’operació consisteix en un préstec de 22.000 euros
a un termini de 6 anys i va adreçat a
refinançar un préstec a llarg termini i
a fer front a les despeses fixes de funcionament.
Plantes medicinals i
agricultura ecològica
Milhulloa és una cooperativa de treball,
sòcia fundadora de Coop57 Galícia,
amb seu a la localitat de Palas de Rei
(Lugo). Constituïda el 2000 amb tres
sòcies treballadores, té com a activitat
principal la producció, transformació
i comercialització de plantes aromàtiques i medicinals, verdures i hortalisses. Aquesta activitat la desenvolupa
sota criteris de producció ecològics supervisats a través del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia
(CRAEGA), del qual forma part.
En el decurs del semestre, Coop57Galícia va aprovar encara dues operacions més. Una, per valor de 6.000
euros a 5 mesos, per a la cooperativa
Arbore, per a l’ avançament d’una
subvenció atorgada per la Conselleria de Traballo de la Xunta de Galiza
per a activitats del foment del cooperativisme i activitats d’implantació
de tecnologies de la informació i les
comunicacions. L’altra, per valor de
7.000 euros a un termini de 9 mesos,
per atendre la demanda de la cooperativa Intergal: es tracta d’un avançament parcial d’una subvenció de la
Conselleria de Traballo de la Xunta de
Galiza per a la realització d’una estudi
estratègic del sector del desenvolupament ii consultoria de les aplicacions
informàtiques.
Constituïda el maig de 2009, la secció
gallega de Coop57 ja està formada
per 15 entitats i cooperatives de l’economia social i per 44 persones sòcies
col·laboradores, que ja han realitzat
aportacions voluntàries per valor de
36.536,73 euros.

Aragó

Sis préstecs, sis noves
entitats i més socis
Fins a sis noves entitats s’han associat a
Coop57-Aragó en el darrer semestre.
Es tracta de l’associació Amediar (mediació i resolució de conflictes), REASAragó (Xarxa d’Economía Alternativa i
Solidària integrada per 16 entitats on
treballen més de 300 persones), l’Associació Licliñan (integrada per immigrants equatorians que fomenten el
codesenvolupament amb el seu país
d’origen), el CODEF (Centre Obrer de
Formació, nascut el 1968 i que desenvolupa tasques d’alfabetització i formació ocupacional), la FABZ (la Federació
d’Associacions de Barris de Saragossa
integrada per 46 associacions de veïns i
veïnes) i l’ASAPA (Associació de Seguiment i Suport a Presos i Preses d’Aragó,
dedicada a la sensibilització, el suport i
la solidaritat amb les persones preses).

Mundo Imaginado

En l’apartat de finançament solidari,
s’han aprovat set noves operacions. El
primer préstec, a llarg termini, va destinat a Parque Delicias, entitat dedicada
a la inserció de persones amb malalties
mentals greus o cròniques, per valor de
17.000 euros i a un termini de 6 mesos
i per finançar la compra de maquinària
i estris agrícoles. Mundo Imaginado,
una entitat establerta en l’àmbit de la
distribució de productes agroecològics
i de comerç just, ha rebut un préstec
de 3.500 euros a 52 mesos per finançar
l’adquisició d’una cambra frigorífica.
A més, s’ha realitzat una operació per
valor de 45.000 euros a 5 mesos per a
l’avançament de la subvenció atorgada
per l’Ajuntament de Saragossa i que
té per finalitat l’atenció als usuaris i
usuàries del Centre de Temps Lliure El
Trèbol, soci de Coop57. En l’àmbit
dels crèdits de circulant a curt termini,
es van aprovar quatre operacions per

Esqueje
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un valor total de 66.000 euros: 24.000
euros per a la 2 Via Acompañamiento
Terapeútico S. Coop, 12.000 euros per a
El Esqueje, 24.000 euros per a Girasolar
S. Coop i 6.000 euros per a Idema.

Idema

Actualment Coop57 està integrada
per 35 entitats i cooperatives de l’economia social aragonesa i per 191 socis
i sòcies col·laboradores. En els darrers
sis mesos, 33 persones més s’han associat amb aportacions socials voluntàries per un valor de 58.585 euros. La
secció aragonesa ha renovat i millorat
el seu actiu i reeixit blog a internet:
❚❚www.coop57.blogspot.com

2n semestre 2009
Noves entitats sòcies
de Coop57 Aragó:
❚❚AMEDIAR Asociación de mediadores y mediadoras interculturales
[www.amediar.es]

❚❚REAS Aragón (Red de Economía
Alternativa y Solidaria de Aragón)
[www.economiasolidaria.org]
❚❚Asociación Licliñan
❚❚CODEF-Centro Obrero de Formación
[www.adunare.org]
❚❚FABZ (Federación de Asociaciones de
Barrios de Zaragozaa) [www.fabz.org]
❚❚ASAPA (Asociación de Seguimiento
y Apoyo a Presos y Presas de Aragón)

Andalusia

Madrid

Quatre noves entitats,
nous préstecs
i més estalvi
El passat 22 d’octubre Coop57-Madrid va realitzar la seva Assemblea Ordinària, amb la participació de 13 entitats i set socis col·laboradors, on es va
informar, entre d’altres, dels preparatius de la festa-trobada del tercer aniversari de la secció madrilenya, la presència de Coop57 a la fira Biocultura
i la valoració de les perspectives de futur.
La secció ha aprovat tres operacions creditícies. El
primer, a la cooperativa La Ceiba, dedicada al consum responsable i el comerç just, per un valor de
18.000 euros a un termini de 48 mesos: el préstec
finança el trasllat i condicionament del nou local
del carrer Embajadores, que servirà també per reconvertir i rellançar l’activitat de la cooperativa. El segon a Club Ventura, que desenvolupa tasques
d’inserció social en l’àmbit de la restauració i l’hostaleria, i ha rebut un préstec de 30.000 euros a 51 mesos per finançar les inversions que precisa el seu
local del carrer Olmo 31 de Madrid. Finalment el tercer és per Ecologistes en
Acció, confederació integrada per més de 300 grups ecologistes i pal de paller
de l’ecologisme social, que ha rebut 50.000 euros per finançar el projecte
“Informació i sensibilització sobre el canvi climàtic en les principals ciutats
de l’Estat espanyol”, préstec que opera com a avançament d’un programa
finançat per la Fundación Biodiversidad.
Durant el segon semestre de 2009, s’han associat a
Coop57-Madrid quatre noves entitats. Tres cooperatives de treball (Andaira Societat Cooperativa
Madrilenya, Freepress i Altekio) i l’empresa d’inserció Albino 20 SL. Andaira és una cooperativa
d’iniciativa social sense afany de lucre inserida l’àmbit de la investigació i
la intervenció social i formada per un equip multidisciplinar; Freepress és un cooperativa de comunicació nascuda a l’entorn del diari quinzenal ‘Diagonal’ i que treballa el
disseny des de la responsabilitat social i apostant
per formes més útils, duradores i democràtiques de
comunicació; i Altekio és una cooperativa de treball que desenvolupa la seva tasca en el camp de
la intervenció social i ambiental, dinamitzant projectes educatius, d’investigació i d’intervenció comunitària. Finalment, Albino 20 SL és una empresa
d’inserció promoguda per l’associació Semilla (sòcia de Coop57) que treballa en l’àmbit de l’hostaleria, els serveis de cafeteria i la confecció tèxtil.
La secció madrilenya ja està composada per 31 entitats i 113 socis i sòcies
col·laboradors. De juliol a desembre de 2009, 16 persones més s’han fet sòcies col·laboradores amb
noves aportacions per
2n semestre 2009
valor de 85.339 euros.

Noves entitats sòcies
de Coop57 Madrid:

❚❚Andaira Soc Coop Mad
[www.andaira.net]
❚❚Freepress Soc Coop Mad
[www.freepresscoop.net]
❚❚Altekio Soc Coop Mad [www.altekio.es]
❚❚Albino 20 SL

Setze entitats,
64 socis i dos
nous préstecs
El 17 d’octubre, Coop57 Andalusia
va realitzar, al Centre Cívic de Tellar del
Mellizo de Sevilla, l’Assemblea Ordinària anual de la secció, on es va aprovar
l’informe de la gestió, es va presentar
la campanya d’estalvi i difusió, es va
modificar parcialment els càrrecs i es
van reforçar les comissions tècniques i
socials. Rafael Ramírez, de Calesur, és
el nou president; Lucia del Moral és la
nova secretaria i Luis Ocaña, del SOC i
el Grupo 17 de Marzo, el tresorer.

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Durant la tardor, Proaños, societat
cooperativa andalusa d’interès social,
va esdevenir la setzena entitat sòcia
de Coop57-Andalusia.
Es tracta d’una cooperativa, homologada per la
Conselleria d’Igualtat de
la Junta de Andalucía, que
gestiona habitatges tutelats per a gent
gran per garantir el seu benestar físic,
social i mental. D’aquesta manera, la
secció andalusa ja està integrada per
16 cooperatives, associacions i entitats, a les que cal sumar 64 socis i
sòcies col·laboradors. En aquest sentit
cal destacar que en els darrers sis mesos de 2009, 9 persones més van decidir adherir-se a la secció andalusa de
la cooperativa, amb unes aportacions
per valor de 22.985 euros.
Coop57-Andalusia té vigents avui
sis operacions financeres amb entitats
de l’economia social andalusa, inclosos els dos préstecs aprovats durant el
darrer semestre de 2009. Un avançament de subvenció de 16.000 euros a 3
mesos a Almenara, cooperativa fustera
que treballa el mobiliari infantil, per
al subministrament de material didàctic de l’escola bressol de l’Ajuntament
de La Rinconada (Sevilla). L’altra operació és un endós de factures -5.200
euros a 6 mesos– de la cooperativa Taraceas per cobrar les factures emeses
contra l’Instituto Andaluz de la Mujer
i la Diputació de Granada per diferents
tasques realitzades.

2n semestre 2009
Noves entitats sòcies
de Coop57 Andalusia:
❚❚Proaños Cooperativa		
www.viviendatutelada.es
butlletí
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Catalunya

181 entitats sòcies i 517 persones col·laboradores
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Associació d’Iniciatives
Solidàries (AIS)
Associació nascuda als anys
80, professionalitzada l’any
1995, que promou l’acolliment i la reinserció de tots els
col·lectius en risc d’exclusió (menors, persones immigrades,
persones preses, drogodependents en fase de rehabilitació,
discapacitats i sectors
empobrits). Actua fonamentalment en l’àmbit
d’habitatge i treball i disposen de centres a Castelldefels (Baix Llobregat) i
Barberà (Vallès Occidental). Ha impulsat l’empresa d’inserció Recursos Solidaris,
dóna feina a 32 persones i compta amb 58 voluntaris.
❚❚www.iniciatives.org

RIEMBAU SCCL
Cooperativa de treball de nova
constitució que gestiona el masrestaurant La Barricona a Ripoll,
una comarca particularment castigada per la crisi i el despoblament. Integrada per quatre
socis que es trobaven a l’atur, compromesos amb l’autogestió i el treball en xarxa, i que estan vinculats a moviments
socials de Sant Andreu i Gràcia, va obrir portes l’1 d’agost
apostant per la cultura
gastronòmica pròpia, el
mercat local i la sobirania
alimentària. El mas té associades dues hectàrees de
treball on s’implementaran
diversos projectes socials i
ambientals.
❚❚www.labarricona.cat

IPCENA (Institució de Ponent

per a la Conservació i l’Estudi
de l’Entorn Natural)

Històrica i activa entitat ecologista, sense afany de lucre, de
les comarques lleidatanes constituïda el 1990. L’Institució
de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural vetlla pel medi ambient i la qualitat
de vida i impulsa i promou l’educació
ambiental en àmbits com l’estalvi d’aigua, la recollida selectiva de residus o
l’eliminació de les bosses de plàstic.
Des de la seva creació ha participat activament en la resolució de 2.000 conflictes ambientals. Amb 400 persones
associades, organitza la fira ‘Natura’, que compta amb més
de cent expositors.
❚❚www.ipcena.org

ADEC (Associació en		

Defensa de l’Etiquetatge en Català)
Constituïda el 1987, com a estructura de la comissió lingüística de la Crida a la Solidaritat, l’Associació en Defensa de
l’Etiquetatge en Català és una
associació que promou i potencia l’etiquetatge en català
dins el procés cap a la plena
normalització
lingüística.
També dóna suport a les empreses que decideixen apostar
pel català, vora 2.000 empreses actualment, de les quals 200
són sòcies de l’ADEC. Alhora, l’entitat promou i dinamitza
socialment la llengua i cultura catalanes.
❚❚www.adec-cat.org

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ESPIRALL
Associació educativa de les Franqueses del Vallès creada el
desembre de 2008 per quatre joves amb trajectòria en l’educació no formal i el servei a les persones. Com a entitat sense
ànim de lucre i havent generat cinc llocs de treball, gestiona
el Casal d’Infància, Joventut i Gent Gran de Bellavista del municipi vallesà a través d’activitats de lleure, socioculturals i
educatives adreçades a infants, adolescents i gent gran, on
s’aposta prioritàriament per l’educació en valors.
❚❚espirall.wordpress.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL
ATENEU VILANOVÍ
Associació cultural sense ànim de lucre constituïda el juliol
de 2009 a Vilanova i la Geltrú. Amb experiències anteriors
com l’Aixada, i amb el rerefons de l’entrada al consistori
de la Candidatura d’Unitat
Popular, van decidir obrir un
nou espai sociocultural, no partidari i socialment crític i
actiu, que serveixi com punt de trobada. Impulsat per 30
persones sòcies, l’espai disposa de bar, llibreria i restaurant
i pretén incorporar-se a la tupida xarxa de centres socials i
al circuit cultural alternatiu que hi ha arreu del país.
❚❚www.ateneuvilanovi.cat

REGLA DE 3 SCCL
Cooperativa de treball constituïda el 1992 a Barcelona i integrada per tres socis que provenien del departament d’informàtica
d’una empresa d’arts gràfiques que fa fer fallida.
Realitzen el servei tècnic
certificat d’Apple i treballen sobretot en l’àmbit de les aplica
cions gràfiques i de disseny. La cooperativa –jove, autogestionada i federada a la FCTC-, disposa d’una botiga polivalent amb
despatxos, on també s’imparteixen cursos de formació, i implementa politiques de reciclatge de residus informàtics.
❚❚www.reglade3.com
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GIMM				

ASSOCIACIÓ L’ARADA

Grup d’Invàlids de Mataró i Maresme nascut el 1973, integrat per 720 socis i referencial a la seva comarca. El 1999 va
impulsar la Fundació GIMM per millorar els serveis d’atenció personalitzada que necessiten les persones discapacitades –un 4% de la població total-: des de l’atenció sanitària, fins a
la inserció laboral, passant pel suport social a llurs famílies.
Disposa d’un centre de dia on es fan tallers ocupacionals
i nombroses activitats i de dos centres especials de treball
que ocupen a 20 persones discapacitades. A l’associació hi
treballen 18 persones més, 12 de les quals amb discapacitat.

Jove associació integrada per tres socis nascuda l’any 2006
per tirar endavant un projecte de Desenvolupament Comunitari en el medi rural a la comarca del Solsonès. Entre les
seves activitats principals hi figuren els tallers de participació, les xerrades, els diagnòstics socioambientals i els plans
d’actuació. Amb el suport de sis municipis, fomenten grups i
projectes culturals com ara Memòria Popular Pagesa, Atenció a la Dependència o Guia d’Entitats, contribuint així a la
dinamització de la xarxa social i civil del Solsonès.

(Grup d’Invàlids de Mataró i Maresme)

ACCIÓ CULTURAL DE
BARCELONA SCCL
Associació legalitzada el 2008, amb 10 anys de trajectòria
prèvia al barri de Gràcia de Barcelona, que dinamitza una
distribuïdora virtual de llibres i de discs i promou edicions de llibres col·lectives
centrades en el pensament
llibertari. Estan en procés de constitució en cooperativa de
treball, on prendran part sis socis, per obrir una llibreria
física que serveixi alhora per ampliar l’activitat socio-cultural i econòmica al disseny gràfic i de pàgines web.
❚❚www.acciocultural.org

M5 IDEES & MERCATS SCCL
Cooperativa de treball de nova constitució, integrada per 4
persones amb experiència cooperativa acumulada, que provenen de la fallida de la també cooperativa de vidre artesanal La VernedaSan Miguel. Estableixen dues línies
principals d’activitat: la recuperació de
la indústria artesana, particularment
el vidre bufat, i l’assessorament empresarial a petites cooperatives i empreses artesanals, per potenciar el cooperativisme com a model empresarial de futur.

CULTURA 03 SCCL
Grup cooperatiu que
vol dotar la cultura
catalana d’una indústria cultural i de
comunicació sòlida,
innovadora, amb voluntat capdavantera, de vocació internacional i al servei
de la societat. Està integrada per Gramagraf, Sapiens, Batabat, Ara Llibres
(totes sòcies de Coop57), Contrapunt i
Zero4, en una aposta pel cooperativisme
com a forma compartida de propietat,
treball i gestió i amb la cultura com eix
vertebrador de la transformació social.

reflexió
socis

❚❚www.larada.net

préstecs
accions
xifres

FCCUC			

(Federació de Cooperatives de
Consumidors i Usuàries de Catalunya)
La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de
Catalunya (FCCUC) aplega i representa el conjunt de cooperatives de consum catalanes, que
representen més de 750.000 socis de
consum. Integrada per més de cent
cooperatives, promou socialment el
cooperativisme de consum, l’economia
social, la intercooperació i, alhora, els
drets de les persones consumidores. La
FCCUC, amb seu al carrer Premià del barri de Sants de Barcelona, ocupa la vicepresidència de la Confederació de Cooperatives de Catalunya i és membre de la Xarxa d’Economia
Solidària (XES).

ESPORTISTES SOLIDARIS
Associació sense ànim de lucre constituïda l’any 2001 amb
la finalitat de promoure i facilitar la pràctica esportiva
com a dinàmica de
millora de la salut
física i psíquica de
les persones empobrides i en risc
d’exclusió social.
Treballa de presons
endins, a centres de menors tutelats, amb adolescents en
risc i amb persones alcohòliques i en barris marginats. Amb
seu a Barcelona,
està integrada per
52 persones sòcies
i un equip tècnic de
15 professionals.
❚❚www.esportistessolidaris.org

❚❚www.cultura03.cat
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Nous socis i sòcies col·laboradors
reflexió

Catalunya
Noves aportacions socials 2n semestre: 423.591 euros

socis
préstecs
accions
xifres

Madrid

Galícia

❚❚ Sira Ainara Sánchez Navarro

❚❚ Lucia Medina Navarro

❚❚ Laura Anahí Fernández
Szwarc

❚❚ Julia Novales Ordax
❚❚ Nuria González Rodríguez

❚❚ Cristina Sans Mestre

❚❚ Josep Antoni Clement Rovira

❚❚ Oscar Rando Rodríguez

❚❚ Rosa Maria Ortiz Monera

❚❚ José Luis Carretero Miramar

❚❚ Marcos Prada Arias

❚❚ Olga Riera i Valdés

❚❚ Joaquín Díaz Boils

❚❚ Malena Becerra Solá

❚❚ Faustino Álvarez Castelo

❚❚ David Franquesa Griso

❚❚ Judit Nierga / Enric Mateu

❚❚ Ángel Luis González Rey

❚❚ Antonio Manuel Insua López

❚❚ Joaquín Díaz Boils

❚❚ Jordi Forcada Codinachs

❚❚ Mª Mercedes García Sanz

❚❚ Ana Rosa Lorenzo Vila

❚❚ Josep Torrents i Giralt

❚❚ Joan Inglada Roig

❚❚ Carlos Pastor González

❚❚ Olga Amigo Devesa

❚❚ Eulàlia Escolà Grau

❚❚ Francisca Claveria Palos

❚❚ Ariadna de la Rubia Rodrí-

❚❚ Pilar López Alves de Amorín

❚❚ Ricard Caba i Calbet

❚❚ Ricard Caba i Calbet

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Alvaro Cano Santano

❚❚ Ana Lucía Pérez Cachón

❚❚ Xosé Mª Torres Bouza

❚❚ Albert Rodríguez i Arboç

❚❚ Oriol Romero Bartomeus

❚❚ Borja Hernanz Fernandez

❚❚ Ana Sabela García Abalo

❚❚ Jaume Bossacoma Vilar/

❚❚ Ana Rosa Plana Rodríguez

❚❚ Raúl Albarrán Rodríguez

❚❚ Purificación Alfonso Riveiro

❚❚ Joan Enric Ferrer Solé

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Miguel Ángel Quinteiro Núñez

❚❚ Juan Pedro Miró /

❚❚ Evarista Fernández Santa

❚❚ Felisa Rendo Lema

Mª Dolors Vilanova
❚❚ David Domingo Santamaria
❚❚ Juan Manuel Fernández

Purificación Cervera

guez

Teresa

❚❚ Xoan Manuel Pousa Lucio

❚❚ Paulo Fontán Torreiro

❚❚ Assemblea de Barri de Sants

❚❚ Ricardo Atienza Rodríguez

❚❚ José Carlos García Vázquez

❚❚ Roger del Jesús i Gallissà

❚❚ Albert Aixalà Torrent

❚❚ Juan Trías Martínez

❚❚ Ramona Barrio Rodríguez

❚❚ Oscar Romero Rodríguez/

❚❚ Josep Oriol Bellot Miana

❚❚ Cesar García García Conde

❚❚ Bruno Vilela López

Rementeria

Maria Ortuño Candela

❚❚ Marc Vila Bosch

❚❚ Jordi Ribas Suri

❚❚ Oriol Gallissà

❚❚ Muntsa Viader Marí/Dani

❚❚ Eudald Vilamajor

Aragó

❚❚ Juan M. Gómez Cabo
❚❚ Víctor Barro Casal
❚❚ Ermitas Davila Conde

❚❚ Alfons Mollà Ivorra

❚❚ Natividad Monforte Macipe

❚❚ Germán García García

❚❚ Sara Marín Marcer

❚❚ Montserrat Besnard Peix

❚❚ Teresa Artigas Sanz

❚❚ Galiza Quinteiro Rendo

❚❚ Xavier Sarrià Batlle

❚❚ Núria Suñé Rams

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ José Luis Vázquez Álvarez

❚❚ Roser Caba i Calbet

❚❚ Rafael Gálvez Ariza

❚❚ Fernando José Lalanza

❚❚ Laura Fernández Abalde

❚❚ Pilar Cardona Méndez

❚❚ Pilar Camp Tresfi

❚❚ Josep Ma. Palacio Escoda

❚❚ Arnau Miró Porqueres

❚❚ Victoria Tomás Gutiérrez

❚❚ Mª Pilar Cascón Rodríguez

❚❚ David Gifreu i Ferrer

❚❚ Jordi Zurita Bremon

❚❚ Joaquín Miguel Ruiz Gaspar

❚❚ Suso Rivas González

❚❚ Francisca Moreno Rios/José

❚❚ Magdalena Bergés i Giral

❚❚ Diógenes Javier Casas Sanz

❚❚ Diego Alonso Salgado

❚❚ Pilar Vallès Casanova

❚❚ Julia Martínez Ariño

❚❚ Asociación A Cova da Terra

❚❚ Isabel Morales Gómez-Pastrana

❚❚ Oriol Piera i Arch

❚❚ Juan Luis Santiago Vicente

❚❚ Xoan López Vilaboa

❚❚ Antoni Maria Serra i Cantorri

❚❚ Alfonso Jorge Santos

❚❚ José Antonio Pérez Toro

❚❚ Manuel González Garrido

❚❚ Xavier Asensio

❚❚ Juan Martínez Borja

❚❚ José Manuel Dorado Faces

❚❚ Ramón Carmelo Rodríguez

❚❚ Mundeta Gavaldà Escoda

❚❚ Amàlia Fernández-Montes

❚❚ Luis Alberto Alonso Nodar

Carrasco Garcia

Gallardo Romer

Calvera

❚❚ Ignacio Fernández López

Padín

❚❚ Juan Pablo Frias Lasheras

❚❚ Xian Nieto González

❚❚ Mª Rosa Serra Milà

❚❚ Ricardo González Romero

❚❚ José Manuel Vila Fernández

❚❚ Rafael Toldrá Ferrer

❚❚ Urbano Hernández Mayoral

❚❚ Eva María Gil Rodríguez

❚❚ Laura Fortuño Roig

❚❚ Maria Soledad Pastor Calvo

❚❚ Agustín Montero García-Celay

❚❚ Maria del Mar Pernas Márquez

❚❚ Roger Peláez Viñas

❚❚ Mar Grau Satorras

❚❚ Sergio Villamayor Tomás

❚❚ Miguel Angel Filgueira Touriño

❚❚ Juan Lorenzo Pérez Ojeda

❚❚ Mª Yolanda Quinteiro Rendo

❚❚ Juan Carlos Piñeyro Jiménez

❚❚ Rosa Mª Quinteiro Rendo

❚❚ Manuel Barreiras Carceller

❚❚ Pascual Pérez Porcar

❚❚ Inés Muñoz Cirugeda

❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Arkaitz Leon Muela

❚❚ Carlos Llanes Seoane

❚❚ Bet Palou Gavaldà
❚❚ Gemma i Ma. Eulàlia Fuster
Cardona

Catalina

❚❚ Daniel O. R./Jesús Ollés
❚❚ Mar O. R./Jesús Ollés
❚❚ Abel O. R./Jesús Ollés
❚❚ Rafael Nogués Collados

Andalusia
❚❚ Urko Zabaleta Delicado

❚❚ Alfonso López Rodríguez

❚❚ Ramón Enrique Ureña Costa

❚❚ Aurelia Cuadrado Domínguez

❚❚ Juan Francisco Cuéllar

❚❚ Enrique Matias Sánchez

Fernández

❚❚ Sergio Tella Barcelona

❚❚ Juan Jesús Ocaña Ruiz

❚❚ Irene C.G.

❚❚ Jesús Paez Narvaez

❚❚ Ana Edita García Ceballos

❚❚ Lucía del Moral Espín

❚❚ Luis Miguel Clarimon

❚❚ Manuel Fernández García
❚❚ Ramon Tejada Vaca
❚❚ Anna Elías Caldés
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PRÉSTECS CONCEDITS

2n semestre 2009

Préstecs a curt termini [297.300 €]
Pr. 362 Albera SCCL

100.000 € a 6 mesos

Cooperativa de treball dedicada a la fusteria en l’àmbit de les escoles bressol. L’objectiu
del préstec, com en ocasions anteriors, és finançar la compra de material i la fabricació
d’elements de fusta per equipar 13 escoles bressol municipals de la província de Barcelona
adjudicades per concurs públic.

Pr. 377 La Directa

1.300 € a 3 mesos

Setmanari de comunicació dels moviments socials nascut el 2006 i que
ha consolidat novament el paper de la premsa alternativa, crítica i social
a casa nostra. El préstec finança una edició especial de 10.000 exemplars sobre la Coordinadora de
Festes Majors Alternatives dels Països Catalans, que dinamitzen la cultura popular des dels principis de
l’autonomia, l’autorganització i l’autogestió.

Pr. 381 Grup Aqueni SCCL

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

3.000 € a 3 mesos

Cooperativa de segon grau integrada per 15 cooperatives i nascuda el 2006 per fomentar la intercooperació.
El préstec finança la compra de productes justos i/o de producció cooperativa, per poder realitzar la campanya de consum responsable del Nadal 2009.

Pr. 385 Batabat SCCL

80.000 € a 6 mesos

Cooperativa de treball que opera com productora de vídeo, que ha
realitzat sèries com ‘Passatgers’ o ‘(S)avis’. L’operació finança la producció del programa televisiu “Sota Terra” (de 13 capítols) per a TV3.

Pr. 396 ECOS SCCL

3.000 € a 4 mesos

Cooperativa de segon grau integrada per Exlibris, L’Apòstrof i El Tinter, que promou l’edició de publicacions focalitzades en l’economia solidària catalana. Es finança els llibres “La
Ciutat i la memòria democràtica” i “Quan plovien bombes. Els bombardeigs a Catalunya
durant la Guerra Civil”.

Pr. 406 Gedi SCCL

80.000 € a 12 mesos

Cooperativa de treball nascuda el 1990 dedicada a la gestió i disseny de projectes d’atenció
a les persones, en especial a les que presenten dificultats de circulació social. L’objectiu del
préstec és reforçar el circulant disponible, finançar el projecte “Servei de promoció de l’ocupació” i les inversions realitzades a Frescoop sccl, una iniciativa que reclama l’adquisició
d’immobilitzats físics que seran rentables a patir del 2011.

PR. 408 M5IdeesS&Mercats SCCL

30.000 € a 1 any

Cooperativa de treball de nova constitució, integrada per 4 persones amb experiència cooperativa
acumulada, que provenen de la fallida de la també cooperativa de vidre artesanal La VernedaSan Miguel. El préstec finança el líquid disponible i avança factures de diferents clients.

butlletí
informatiu
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Préstecs a mitjà i llarg termini [574.930,97 €]
reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Pr. 361 Riembau SCCL

100.000 € a 76 mesos

Cooperativa de treball de nova constitució que gestiona un mas-restaurant a Ripoll, una comarca particularment castigada per la
crisi i el despoblament, i on s’aposta per l’autogestió i una cuina que fomenti la cultura gastronòmica pròpia, els productes locals
i la sobirania alimentària. El préstec finança el traspàs del restaurant, la posada en marxa i les obres de remodelació del mas.

Pr. 365 Trèvol SCCL

10.000 € a 36 mesos

Cooperativa de treball dedicada a la missatgeria ecològica. L’operació es destina a finançar la compra d’una moto elèctrica, marca Erider, per substituir-ne una de convencional, així com la compra
de material i roba pels missatgers.

Pr. 372 Sepra SCCL

24.000 € a 48 mesos

Cooperativa de treball dedicada a la prevenció integral dels riscos laborals. El préstec finança l’adquisició d’immobilitzat necessari per la posada en marxa de el programa “Vigilància de la Salut”, especialitat preventiva amb la que la cooperativa consolida el seu
creixement.

Pr. 375 Artgent (Lapsus SCCL)

35.000 € a 38 mesos

Associació per a la Promoció de la Cultura i la Solidaritat, nascuda l’any 2001 en l’àmbit de les arts escèniques i teatrals. L’operació finança la consolidació del projecte, els llocs de treballs i les garanties per seguir
comptant amb els col·laboradors habituals, integrats per actors i actrius autònomes.

Pr. 378 Terregada SCCL

12.885,4 € a 47 mesos

Cooperativa de treball en l’àmbit ambiental que promou la sostenibilitat i nombrosos projectes ecològics (compostatge, horta, jardinera, restauració d’ecosistemes). El préstec té per
finalitat impulsar la consolidació del projecte cooperatiu.

Pr. 380 Mad Systems SCCL

36.000 € a 48 mesos

Cooperativa de treball nascuda del tancament patronal, el 1996, de l’empresa on treballaven els tres
socis fundadors. Es dedica a la provisió de serveis informàtics per empreses de comunicació gràfica i
visual. El préstec finança l’obertura cap a noves activitats.

Pr. 382 Onanova

19.295 € a 36 mesos

Empresa d’inserció que treballa en l’orientació sociolaboral dirigit a dones en risc d’exclusió, des de projectes comunitaris.
El préstec aprovat té per objecte finançar noves activitats.

Pr. 383 Ipcena

10.000 € a 36 mesos

La Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural és una històrica
i activa entitat ecologista, sense afany de lucre, de les comarques lleidatanes. Constituïda el
1990 i amb més de 2.000 denúncies ambientals resoltes, l‘objectiu del préstec es finançar la
consolidació de l’associació.

Pr. 391 Fundació Futur

140.000 € a 87 mesos

Fundació nascuda el 1996 que treballa en l’àmbit de la lluita contra l’exclusió i la marginació social a través dels serveis
de càtering i que és pionera en la implantació dels menjadors ecològics a les escoles públiques catalanes. El préstec finança
part de les obres d’adequació de la nova seu social a Barcelona.
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Pr. 392 ADIS

50.000 € a 60 mesos
Associació d’Iniciatives Socials constituïda fa 10 anys que treballa a les comarques gironines
en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc social o en desemparament.
L’operació finança les obres de reforma i adequació d’un pis al Carrer Manuel Quer de Girona, on es traslladarà el CRAE “L’Abril”.

Pr. 393 Ateneu Vilanoví

20.000 € a 60 mesos

Associació cultural sense ànim de lucre, constituïda el juliol de 2009 a Vilanova i la Geltrú,
que impulsa un nou espai sociocultural, socialment crític i actiu, que serveixi com punt
de trobada. El préstec finança les reformes del seu local social ubicat a la plaça Llarga 19.

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Pr. 402 Arç Intercooperació SCCL

30.000 € a 60 mesos

Cooperativa mixta de treball i consum nascuda el 1998, impulsada per Arç Cooperativa amb
dues finalitats: el foment de la intercooperació i l’accés mutual de compra col·lectiva dels
socis i sòcies a l’hora d’adquirir bens i serveis. L’important finança una part de la devolució
d’una aportació feta per un soci col·laborador.

Pr. 405 Monverd SCCL

57.750,57 € a 60 mesos

Cooperativa de treball, actualment formada per 6 socis i constituïda l’any 1992, que té per
activitat la distribució de productes d’alimentació ecològics. El préstec finança el canvi i trasllat de local a una nova seu a Polinyà (Baix Llobregat), les inversions associades al mateix i
la cancel·lació d’un préstec anterior amb Coop57.

Pr. 409 Regla de 3 SCCL

16.000 € a 36 mesos

Cooperativa de treball constituïda el 1992 a Barcelona i integrada per tres socis que provenien del departament d’informàtica d’una empresa d’arts gràfiques que fa fer fallida. El
préstec finança l’amortització total del saldo pendent amb una pòlissa de crèdit subscrita i
no renovada amb una entitat bancària convencional.

Pr. 414 Acció Cultural Barcelona SCCL

14.000 € a 36 mesos

Associació constituïda el 2008, amb 10 anys de trajectòria i a punt
d’esdevenir cooperativa, que impulsa l’obertura d’una llibreria al
carrer Martínez de la Rosa de la Vila de Gràcia de Barcelona, que
serveixi alhora per dinamitzar l’activitat socio-cultural i per ampliar l’activitat econòmica al disseny gràfic i de pàgines web.
El préstec finança la constitució i el desenvolupament de la cooperativa.

1 operació de circulant
per valor de [5.000 €]
❚❚(Fundació Sigea)
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reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Avançaments de finançament
❚❚Pr. 363 UPEC
20.000
❚❚Pr. 364 Desenv. Comunitari
120.000
❚❚Pr. 366 / 419 RAI
24.200
❚❚Pr. 367 BACC
25.000
❚❚Pr. 368 Iniciatives Solidàries
35.000
❚❚Pr. 369 Xarxa Enllaç amb Palestina 28.890
❚❚Pr. 373 Red Sida / 2002
50.000
❚❚Pr. 374 SOS Racisme
35.000
❚❚Pr. 376 Casal Infants
60.000
❚❚Pr. 379 Barnamil SCCL
16.600
❚❚Pr. 384/399 Plataforma Llengua 100.000
❚❚Pr. 386 Safareig SCCL
30.000
❚❚Pr. 387 ADEC
20.000
❚❚Pr. 388 Espirall, Associació
18.000
❚❚Pr. 389 Atlàntida
8.000
❚❚Pr. 390 / 417 EICA
30.000
❚❚Pr. 394 Prohabitatge
11.000
❚❚Pr. 395 Cerca SCCL
15.500
❚❚Pr. 397 ETCS SCCL
20.000
❚❚Pr. 398 Agrupa’t
25.000
❚❚Pr. 401 Associació Espiral
7.000
❚❚Pr. 403 Onanova, EI
10.000
❚❚Pr. 404 Trèvol SCCL
11.000
❚❚Pr. 407 FEICAT
❚❚Pr. 410 ECOS SCCL
❚❚Pr. 411 Fundació Pere Ardiaca

Universitat Progressista d’Estiu
Desenvolup. Marroc / Pau Colòmbia
Trenquem silencis unim xarxes
Setmana de la bici et altri
Programes varis
Procés pau/Cooperació intercultural
Programes prevenció/control VIH
Igualtat de drets i convivència
Xarxa inserció laboral
Tallers Sensibilització Ciutadana
Foment llengua catalana
Prevenció violència masclista
Etiquetatge en català
Casal de Joves Bellavista
Salut Mental i Immigració
Programa Taxira i Pla d’Ocupació
Serveis complementaris prestats
Plans d’Ocupació
Pla Nacional de Joventut
Salut comunitària
Plans d’Ocupació
Plans d’Ocupació
Distribució Aliments Ecològics

40.000 Conveni inserció social
4.000 Dones i mov. Associatiu
20.000 Memòria històrica

❚❚Pr. 412 GIMM
50.000 Serveis d’atenció social
❚❚Pr. 415 L’Arada
22.000 Plans d’Ocupació
❚❚Pr. 416 Propaganda pel fet SCCL 50.000 Casa de la Música
❚❚Pr. 418 La Directa
9.000 Plans d’Ocupació

Intercooperació
❚❚Albera-Arç
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Presidència / Gencat
Agència Catalana Cooperació
Sec. Joventut /Gencat
Aj. BCN / Medi Ambient Gencat
Dep. Justícia / Gencat
Agència Catalana Cooperació
Ministeri de Salut
Ajuntament de Barcelona
SOC / Departament Treball
Dep. Medi Ambient / Gencat
Dip. Barcelona i Generalitat
Institut Català de les Dones
Sec. Pol. Lingüística / Gencat
Aj Franqueses del Vallès
Departament Salut / Gencat
DGAIA / Dep. Treball
Ajuntament de Mollet
Dep. Treball / Generalitat
Dep. Interior, RR.II i Participació
Departament Salut / Gencat
Dep. Treball / Generalitat
Dep. Treball / Generalitat
D. General Agricultura/ Gencat
Departament Treball / Generalitat
Institut Català de les Dones

Ministeri de Presidència
Dep. Acció Social / Generalitat
Departament Treball / Generalitat
Aj. Manresa i IIC Generalitat
Departament Treball / Generalitat

7.274 €

7.274 Pòlissa d’assegurances

Endós de factures
❚❚Pr. 413 Reptes sccl
❚❚Entorn

915.190 €

16.000 SOC / Pla ocupacional
27.937 Ajuntament St. Adrià (Pla Besos)

43.937 €

ACCIONS
Trobada 2009 ACSUD
Las Segovias País Valencià
Jardí Botànic de València, 18 de setembre de 2009

els pobles poden disposar
ses i recursos naturals (…).
un poble dels seus propis

s Civils i Polítics, 1966

Fax: 963 806 482 - info@acsud.org
Fax: 964 535 762 - castello@acsud.org
17 328 850 - alacant@acsud.org

Col·labora:

ACSUD

trobada
2009
Las Segovias
País Valencià

enredantalternatives

economies populars per a
la sobirania alimentària
setembre de 2009

18 al Jardí Botànic,
19 i 20 a l’Alberg rural Torre d'Alboraig

Organitzat per ACSUD-Las Segovias del
País Valencià sota el lema “Enredant alternatives: economies populars per a la
sobirania alimentària”, Ramon Pascual
va participar de l’acte d’obertura de la Trobada 2009, en el marc d’una taula rodona
compartida amb Jeromo Aguado (Plataforma Rural) i Esther Vivas, del Centre
d’Estudis sobre Moviments Socials de la UPF
de Barcelona. Es van analitzar les possibilitats d’avançar cap a economies locals que
garanteixin la sobirania alimentària dels
pobles i es van presentar les experiències
pràctiques existents a casa nostra.

Defensar el públic
és defensar la democràcia
FAVB, divendres 11 de desembre

Organitzades per la Fundació Pere
Ardiaca, les jornades pretenien abordar
la importància del sector públic en
matèria econòmica, aportar experiències
de gestió col·lectiva d’allò comú i articular
reivindicacions del sector públic per
recuperar iniciatives polítiques. David
Fernandez, de Coop57, va participar en
la primera taula rodona en un debat titulat
“Tercer sector: una tercera via entre públic
i privat”, amb Carles Campuzano, diputat
a Madrid per CiU, i Susana Narotzky,
catedràtica d’Antropologia Social de la UB, on va traslladar l’experiència
autònoma de Coop57, el potencial transformador de l’economia social
i la impossibilitat de construir un altre món sense l’existència d’una altra
economia social i solidària.

Economia cooperativa
UAB, 22 d’octubre

Com en ocasions anteriors i en el mateix marc privilegiat del postgrau organitzat per l’Institut de Governabilitat i Polítiques Públiques (IGOP) de
la UAB, Ramon Pascual va participar d’una taula rodona que va vinclar
cooperativisme i finances ètiques, explicitant els valors de l’autogestió i la
participació en l’economia social i fent un esbós prospectiu del futur de les
finances ètiques a casa nostra.

Què fem,
què fas, que fan...
amb el teu diner?
Còrdoba, 19 de novembre de 2009

Organitzat per l’associació cultural Al
Borde, amb el suport de Coop57Andalusia i Fiare, una taula rodona
va abordar les diferents opcions financeres ètiques i solidàries existents
per sortir-se’n avui dels paràmetres
de la banca convencional. Lucia del
Moral, membre de la cooperativa
Taraceas i del Consell de Secció de
Coop57 Andalusia, i Lucia Chica,
responsable de FiareSud per a Andalusia
i Extremadura, van
dinamitzar la xerrada.

reflexió
socis
préstecs
accions
xifres

Una setmana després, Luis Ocaña, per
Coop57-Andalusia,
i José Antonio Carbonell, de Triodos
Bank, van intervenir
com a ponents en la xerrada-debat
“Banca ètica i alternatives financeres”, realitzada al Centre Veïnal Pumarejo de la capital andalusa. L’acte
estava organitzat pel col·lectiu Sevilla
en Crisi.

Finançament
cooperatiu
Granollers, 4 de novembre

Jornada de treball organitzada per
Granollers Mercat a La Troca, per tal
d’abordar els actuals mecanismes de
finançament cooperatiu. Adreçat a les experiències de la comarca, on existeixen un
centenar de projectes
cooperatius, la trobada donava a conèixer
diferents eines per
millorar la necessitat
de finançament. Amb
Jordi Ibañez, de Fiare, i Joan Malé, director de Triodos
Bank per Catalunya i Balears), Ramon Pascual va participar a la taula
rodona “Finançament Cooperatiu en
temps de crisi”.
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Coop57-Madrid a
Biocultura

Finances ètiques

Madrid, 5-8 de novembre

Organitzades per Setem i Banca Etica Badajoz, Rafael
Ramírez, Francisco Bernal i Luis Ocaña, en representació de Coop57-Andalusia, van participar de les Jornades
per les Finances Ètiques a Extremadura, que comptaven
amb el suport de la Junta d’Extremadura. Les jornades
pretenien donar a conèixer els models alternatius existents
a la banca convencional que ja existeixen a l’Estat espanyol. També hi van participar membres d’IDEAS, FIARE,
Oikokredit, Bajando al Sur i Triodos Bank.

Coop57-Madrid va participar activament a la 25a edició
de Biocultura, la fira de referència de productes ecològics
i consum responsable celebrada al Pavelló de Cristal de
la Casa de Campo de Madrid entre el 5 i el 8 de novembre. La presència de Coop57-Madrid va estar recolzada
amb panels propis que incorporaven alguns dels projectes finançats de l’economia social, cooperativa i solidària
madrilenya. En aquell marc, es va convocar una posterior
xerrada informativa que va cloure amb l’alta de nous socis
col·laboradors.

Càceres, 21 de novembre

Altres

FSCAT, mercat social i una moció curiosa
Diversos

Un cop més, Coop57 es va implicar
activament en les tasques preparatòries
del II Fòrum Social Català, que preparava les edicions de gener de 2010 seguint
la crida del Fòrum Social Mundial, focalitzant els esforços en l’anàlisi de l’actual crisi i la construcció d’alternatives.
Coop57-Aragó, al seu torn, ha participat, amb 30 entitats, en l’ estudi “Entitats
d’economia solidària que conformen
l’oferta d’un Mercat Social a l’Aragó”
impulsat per REAS, que posteriorment
ha impulsat la publicació de la “Guia de
l’Economia Solidaria Aragonesa”.
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En el capítol de les anècdotes curioses,
es podria anotar que, a iniciativa pròpia
del grup municipal d’IU, l’Ajuntament
de Saragossa va aprovar una moció de
suport a la banca ètica, com experiència
de banca sostenible, alternativa i responsable. La moció, aprovada per unanimitat l’octubre passat, feia expressa
menció i referència a Coop57-Aragó,
i es sol·licitava que es reconegués, valorés, potenciés i difongués l’experiència
de la secció aragonesa.

DADES INTERESSANTS
Saldo de les aportacions de socis i sòcies

reflexió

		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Aport. Obligatòries		

242.775

257.722

285.479

302.085

344.238

364.546

424.227

Aport. Voluntàries		

203.289

245.579

264.883

333.192

434.708

555.334

719.132

Aport. Socis Col·laboradors		

533.694

838.258

1.341.632

1.817.494

2.405.247

3.213.277

4.835.271

Aportacions Especials					

492.000

246.000

0

300.000

2.944.771

3.430.193

4.133.157

6.278.630

TOTAL 		
6.000.000
5.500.000

981.761

1.343.563

1.893.999

Aportacions obligatòries

préstecs
accions
xifres

Aportacions voluntàries

5.000.000

Aprotacions de socis/es col·laboradors

4.500.000

Operacions especials

4.000.000

socis

Total

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Volum anual dels préstecs concedits
		

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Préstecs a llarg termini		

424.096

520.300

533.626

733.488

1.168.437

907.783

1.261.153

Préstecs a curt termini		

80.500

149.600

216.743

387.078

459.633

881.066

1.182.552

Endòs Convenis		

0

159.193

298.971

213.407

224.254

127.652

153.185

Avançament de finançament		

43.500

155.307

449.444

712.802

882.500

1.511.568

1.835.662

Operacions Especials		

0

0

0

480.000

91.331

99.538

45.000

TOTAL		

550.099

986.404

1.498.784

2.526.775

2.826.155

3.527.607

4.477.552

400.000

400.000

807.000

Gestió de títols participatius					
5.000.000
4.500.000

Préstecs a llarg termini

4.000.000

Préstecs a curt termini

3.500.000

Endós de convenis

3.000.000
2.500.000

Avançament de finançament
Operacions especials
Total

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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“Que no sigui decebuda la nostra esperança,
que no sigui escarnida la nostra confiança:
així molt humilment ho demanem.”
Salvador Espriu

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

www.coop57.coop

