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editorial

al servei de la
20
ANYS transformació social
El 19 de juny de 2015, Coop57 va celebrar 20 anys de la seva
constitució. Creada, inicialment, com una caixa de resistència
per recolzar projectes cooperatius autogestionats, la voluntat
de treballar en favor d’una transformació social i econòmica
ha estat, és i serà el motor que fa caminar Coop57.

Durant aquest 20 anys s’ha anat creant una eina del
”20 anys conservant
comú. Una projecte de construcció col·lectiva que es
l’esperit rebel davant
basa en els principis d’arrelament territorial, treball en
un sistema injust i
xarxa, proximitat, confiança, participació, democràacumulant la força
cia econòmica, autogestió, solidaritat i transparència.
Principis i valors que s’han mantingut vius i forts des
col·lectiva suficient
del primer dia. Conservant l’esperit rebel davant un sisper lluitar i construir”
tema injust, observant la realitat des d’una visió crítica
i acumulant la força col·lectiva suficient per lluitar i construir,
sense perdre la identitat.
Per altra banda, i sense ser contradictori, Coop57 ha estat capaç
de canviar moltes altres coses del seu funcionament d’ençà fa
20 anys, amb la voluntat de ser una eina flexible, creativa i
que s’adaptés a les necessitats canviants de la cooperativa i el
context social i econòmic: a partir de l’any 2002 es va obrir
l’àmbit d’actuació de Coop57 al conjunt de l’economia social i
solidària, ampliant un primer nucli molt lligat al cooperativisme de treball autogestionat; a partir del 2005
”No hem d’aspirar a
Coop57 va iniciar un procés de creixement cap a altres
que l’economia social,
territoris de l’estat espanyol desenvolupant un model
solidària i cooperativa
horitzontal i descentralitzat de creixement en xarxa; i,
esdevingui un sector
a partir del 2008, quan la darrera crisi cíclica del capitalisme va assecar moltes vies de finançament, es va
més d’una economia
intensificar la voluntat d’oferir solucions financeres a
monstruosa i voraç que
les necessitats de les entitats sòcies.

tot ho mercantilitza”

COOP57, SCCL
c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
A/e: coop57@coop57.coop

Actualment, es tracta de fer un pas més respecte al que ja estem
fent –i que no hem de deixar de fer– i esdevenir un agent actiu
de construcció econòmica en clau local, cooperativa i social
seguint en el combat contra la base de les desigualtats amb
una estratègia no assistencialista, transversal, feta des de baix,
socialment àmplia, participativa i arrelada al territori. Es tracta
d’obrir àmbits com l’accés a l’habitatge en formats cooperatius
i comunitaris, la lluita contra l’exclusió social, la pobresa i les
desigualtats, la generació de projectes econòmics que generin

www.coop57.coop
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ocupació i reverteixin en benefici dels
barris i municipis, la revitalització i desenvolupament de l’àmbit rural o la gestió comunitària de béns i serveis bàsics.
Des de la humilitat, atrevir-nos a inventar
1995
coses que encara no existeixen. Canviar
les lògiques, els ecosistemes i les prioritats
amb l’objectiu de seguir contribuint a la
construcció d’una economia transformadora, que alteri
les relacions desiguals actuals, convençudes que el capitalisme senil ja no ens ofereix un marc on poder treballar
en favor de la majoria. I amb el perill afegit que la memòria és curta i els errors es reiteren.
Hem de ser ambicioses i treballar per a transformar de
veritat la nostra economia. No hem d’aspirar a que l’economia social, solidària i cooperativa esdevingui un sector
més –amb més o menys pes– d’una economia monstruosa i voraç que tot ho mercantilitza i ho posa al servei
del capital, en detriment de les persones, el territori i els
seus ecosistemes. No hem de conformar-nos amb ser una
curiosa i folklòrica alternativa a “l’economia de veritat”.
Perquè la veritable economia és aquella que es posa al
servei de les persones com una eina més del seu desenvolupament i benestar.
I aquesta economia transformadora, perquè realment ho
sigui, només es podrà crear des de la base i des del teixit
social organitzat. No vindrà des de dalt. I tot això no es pot
quedar en discurs sinó que s’ha de portar a la pràctica,
sent aquest l’autèntic repte.
Tot i els ingredients d’utopia que té aquest plantejament,
tot i que la dificultat és immensa, l’esperança està, entre
molts altres projectes que estan reeixint, en la història
compartida que portem a les esquenes. Ent tots aquests
20 anys, Coop57 és una mostra viva de que, des de baix
i amb esperit col·lectiu, es poden construir alternatives
econòmiques que modifiquin les lògiques preestablertes i
demostrin que es pot fer economia d’una altra manera
que, a més a més, funciona.
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“les forces que s’associen
no se sumen, es multipliquen”
El passat 17, 18 i 19 d’abril de 2015 es va celebrar la IIa Trobada
de socis i sòcies de Coop57 a Saragossa. Unes 300 persones
sòcies col·laboradores i representants de les entitats sòcies de
serveis van compartir un cap de setmana intens on el bon ambient
va acompanyar la densa activitat dels tres dies de la trobada.
Xerrades, debats, tallers, col·loquis, taules d’experiències i
molta humanitat es van reunir a l’escola pública Santo Domingo,
ubicada al casc històric de la ciutat de Saragossa.

Macarena Fernández, secretaria tècnica
Coop57 Aragó
“La Trobada és un moment especial per conèixer-nos i posar-nos cara. Som gent que normalment treballem els mateixos temes, debatem el mateix i estem en les mateixes lluites, però cadascuna
al seu territori. I que tenim ganes d’estar juntes.
A la Trobada es tracta simplement d’escoltar-nos,
sentir-nos, sense que sigui necessari que arribem a
cap conclusió, sinó que puguem obrir les línies de
treball que volem continuar desenvolupant durant
els propers anys.”
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Ramon Pascual, coordinador de Coop57
“Estem entrant en un canvi que hem de consensuar entre tots i totes que, al meu entendre, és
molt important de cara als propers anys. El canvi
qualitatiu que volem dur a terme és que Coop57
es converteixi en un agent actiu, en un agent que
ajudi a transformar l’economia, que comenci a
treballar plantejant models econòmics alternatius:
sobirania alimentària, habitatge, la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social, la generació d’ocupació,
etc.”
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El potencial de la base social de Coop57
Coop57 és la suma de les seves sòcies i socis. I si una cosa
va quedar clara durant el cap de setmana de la Trobada va
ser que, en la base social de Coop57, hi conviuen multitud
de persones i projectes que, juntes, representen un potencial
transformador enorme.
La taula inaugural va estar conformada, íntegrament, per
persones membres d’entitats sòcies de Coop57. A les 6 taules
d’experiències es van presentar un total de 29 projectes, tots
ells d’entitats sòcies de Coop57, parlant de temes tant importants i, alhora diversos, com el feminisme, el cooperativisme
transformador, el món rural, la sobirania alimentària o la
gestió dels comuns. A tot això li podem sumar les centenars

i centenars d’intervencions i idees formulades durant tots els
actes del cap de setmana per part de tothom.
El que s’ha vist és que, a Coop57, existeix una varietat de persones, entitats i projectes molt gran que ens ha de permetre
seguir construint de manera col·lectiva una eina potentíssima
de construcció social i econòmica i sobretot, per la transformació social. Hem de ser conscients del potencial que això
representa i que la base de Coop57 és rica. Immensament rica.

Óscar García Jurado, Coop57 Andalucía

Cándido Martínez, Coop57 Galiza
“A la Trobada s’han resumit les propostes que han
arribat a Coop57 a través dels moviments socials,
de l’economia social i solidària i amb les reflexions
pròpies des de dins de la pròpia Coop57: propostes
de gestió comunitària de l’habitatge, quin paper
pot tenir Coop57 en la gestió de serveis municipals
en col·laboració amb moviments socials i xarxes
ciutadanes, la lluita contra la pobresa, contra l’exclusió social, la relació entre Coop57 i el món rural
que, per totes nosaltres, és un element fonamental
en la transformació d’aquest món en el que vivim”

“Estem molt potents, estem molt exuberants, estem
molt il·lusionats, hi ha molta esperança. Fonamentalment perquè veiem la utilitat que té, als nostres
territoris, aquesta eina. No és quelcom teòric, és
quelcom del dia a dia. Hem servit com a eina financera perquè gent generi la seva autoocupació,
perquè hi hagi aquesta escletxa del treball emancipat contra el capital. I això es veu els dilluns, els
dimarts, els dimecres, els dijous i els divendres de
totes les setmanes de l’any.
Jo crec que el que se sent a Coop57 és força, molta
força. Molta confiança i molta empatia amb totes
les persones que en formem part. Per tant, el dilluns que ve, el dimarts que ve, el dimecres que ve,
tindrem un Coop57 més potent i per tant més esperança per transformar la societat.”

Visualitza el vídeo:

Resum de
la Trobada 2015!

www.youtube.com/watch?v=_3nXDzLXNXw
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ELS DEBATS DE LA TROBADA:
els eixos i les seves conclusions
Tot i que la Trobada va estar farcida d’actes, esdeveniments i xerrades, l’objecte i activitat
central foren els debats que es van celebrar al voltant dels tres eixos que s’havien
marcat prèviament. En els tres eixos ens volíem preguntar què volem fer en els propers
anys, quins nous àmbits d’actuació volem obrir i fins a on volem arribar, com ens
hem d’organitzar interna i orgànicament per tal de poder-ho fer i quines noves eines
financeres necessitem dissenyar per tal que la cooperativa estigui capacitada per aplicar i
fer realitat tots els nous reptes que decidim afrontar.

Eix 1 Promoció de l’economia
social i solidària a nivell local
L’eix 1 pretenia discutir i definir quines estratègies i nous àmbits d’actuació i models empresarials
hauria d’obrir Coop57 per tal de poder esdevenir
un agent pro-actiu en l’àmbit social i econòmic i
en el desenvolupament de les economies a nivell
local.

“Es va posar sobre la
taula la possibilitat
d’adoptar una mirada
ampliada en la
construcció de mercat
social per tal
d’incloure nous agents
econòmics”

“Es va expressar la
necessitat de
potenciar espais de
trobada, reflexió i
debat col·lectiu,
facilitant la
participació”
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Es va posar sobre la taula la possibilitat d’adoptar
una mirada ampliada en la construcció de mercat
social per tal d’incloure nous agents econòmics,
especialment de municipis de dimensions reduïdes, arrelats al territori, amb relacions de proximitat i que generen o sostenen llocs de treball
sense que aquests siguin projectes estrictament
d’economia solidària o que estiguin constituïts amb formes
jurídiques mercantils. El sentir general fou que s’havia d’explorar aquesta opció marcant uns límits i establint uns criteris
irrenunciables que garantissin projectes amb impacte positiu
pel desenvolupament de les economies locals.

Eix 2 Creixement, organització
en xarxa i participació
Aquest eix afrontava els reptes organitzatius de Coop57: la seva
complexitat societària i operativa, el creixement descentralitzat
i en xarxa, el desenvolupament de grups locals, territorials i
sectorials i el repte d’harmonitzar els ritmes i les necessitats
concretes dels nodes locals amb els objectius globals de Coop57.
En el debats sobre aquest eix es reforça la idea fonamental de
combinar el respecte a l’autogestió territorial amb la visió comuna sempre des d’una perspectiva solidària entre territoris.
Es va expressar la necessitat de potenciar espais de trobada,
reflexió i debat col·lectiu, facilitant la participació en les assembles, òrgans i sessions de debat a través de la presencia física o
virtual. També es va considerar que calia potenciar el “creixement cap a baix” a través de grups locals on aquests tinguin un
paper més actiu i una major proximitat cap als projectes aportant el coneixement del territori o posant en contacte persones
i projectes, avalant-los o fent-ne el seguiment. La necessitat

També es va debatre sobre la relació amb l’administració pública tant per a la promoció de l’economia solidària a nivell
local com pel que fa a la municipalització de serveis públics de
primera necessitat i el seu finançament. En aquests aspectes es
va apostar més per un impuls sorgit des del teixit social i per
una gestió de caire cooperatiu i comunitari dels serveis públics
bàsics.
Sobre el paper de Coop57 en l’àmbit de l’habitatge, el consens
fou clar al voltant d’apostar per models de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, i on ja s’està treballant en algunes
propostes concretes.
I sobre mecanismes de lluita contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social, es considerava que Coop57 no ha de ser
assistencialista sinó plantejar solucions estructurals sense ser
substitutori de la responsabilitat pública en aquest àmbit. Es va
debatre sobre el model de desenvolupament rural, on va sorgir
la problemàtica sobre l’accés a la terra i la necessitat de crear
un banc de terres, entre d’altres temes que, malauradament i
per falta de temps, no es van poder debatre en profunditat en
la majoria de grups.
d’articular grups sectorials també es va abordar i es va valorar positivament ja que reforça l’economia social i solidària
i la construcció de mercat social, tot i que no es va arribar al
consens sobre si l’articulació sectorial ha de ser interterritorial
o no, o treballar sobre els dos models.
També es va detectar la necessitat d’una major coordinació
entre els òrgans de Coop57 i de reforçar-los per tal de tenir
òrgans polítics forts i proactius. En aquest sentit es plantejava
la possibilitat de compensar econòmicament la dedicació de les
entitats als òrgans polítics però, en general, no va ser un punt
d’acord en els debats.
Més participació i major coordinació es van consensuar com
dos elements que han de permetre un funcionament orgànic
fort i útil per fer front a les necessitats i reptes de
Coop57.

Eix 3 Finances pel desenvolupament de l’economia
social i solidària a nivell local

Pel que fa a serveis financers en el sector de l’habitatge es consensuava utilitzar recursos econòmics i desenvolupar
nous serveis financers adaptats a les necessitats d’inversió en
projectes d’habitatge cooperatiu, habitatge social, etc.

El tercer eix s’articulava al voltant de les noves eines financeres que s’haurien de crear i articular des de Coop57 per tal
de donar resposta a tots els reptes plantejats en els altres eixos
i desenvolupar una activitat financera útil per la construcció
d’una economia diferent.

També es posava de relleu la voluntat de buscar fórmules per
compartir riscs financers amb altres entitats, de manera col·
laborativa i cooperativa, aprofundir la relació amb les societats
de garantia recíproca i, especialment a explorar aquestes fórmules a través de la Fundació de Coop57.

Respecte a nous projectes que requereixin inversions considerables, es plantejava la possibilitat d’una participació directa
per poder-ne fer el seguiment i assegurar la orientació, viabilitat i gestió del projecte. Sorgien dubtes sobre la capacitat de
dedicar-hi temps i recursos, sobre la capacitat de fer-ho o sobre
qui faria aquest seguiment. Part dels ingressos generats pel
préstec es podrien destinar a dotar un fons per a la creació de
les comissions de seguiment.

Per tal d’incrementar l’activitat crediticia de Coop57 es van
apuntar idees com la promoció de l’emprenedoria col·lectiva, la
creació d’un banc de terres, linies de finançament a comerços locals però també a projectes de comerç just i cooperació internacional, fons socials de desenvolupament local, microcrèdits, etc.

Eix feminista visibilitat a l’eix
invisible
Al programa previ a la celebració de la Trobada es van establir
tres eixos de debat, però es podria dir que durant la Trobada es
va forjar un quart eix que va estar present durant tot el cap de
setmana: la incorporació de la visió feminista a Coop57 i a les
organitzacions de l’economia social i solidària. Es va aconseguir gràcies al treball previ de la comissió feminista de Coop57
Catalunya i la permeabilitat de les persones organitzadores de
la Trobada per tal de donar presència a allò que gairebé sempre
es troba relegat en un estat d’invisibilitat.
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En definitiva, el que es va desprendre en el debat al voltant d’aquest eix
és que hem d’adaptar l’eina financera a la necessitat social que pugui
existir i, per tant, poder oferir solucions a projectes transformadors.

Tot i que el programa ja es dotava d’aspectes relacionats amb
els feminismes, tant en la xerrada inaugural com en les taules
d’experiències, el que es va aconseguir fou que moltes de les
persones presents incorporessin la dimensió de gènere en les
reflexions i debats en els quals van participar i intervenir durant tot el cap de setmana.
A més a més, i arran de la celebració de les “cadires feministes”,
activitat específica sobre feminisme celebrat en el marc de la
intercooperació, va sorgir l’impuls necessari per a la creació
de la comissió de feminismes de Coop57 Andalusia. En les
seves primeres passes, aquesta és la seva declaració d’intencions:

“Hem d’adaptar l’eina
financera a la
necessitat social que
pugui existir i, per
tant, poder oferir
solucions a projectes
transformadors”

Coop57 Andalucía es posa les ulleres morades
Qui ostenta els càrrecs de representació tant de Coop57 com de les seves entitats sòcies? Es dóna visibilitat als treballs reproductius que realitzem? Tenen els nostres serveis de préstecs perspectiva de gènere?
Per tractar de donar resposta a aquestes i altres qüestions, es crea, a Coop57 Andalusia, la comissió de feminismes. Perquè sabem
que no ens són aliens els patrons, esquemes i comportaments patriarcals que contribueixen a mantenir la desigualtat de gènere
en la societat. Perquè a les estructures patriarcals cal donar-hi visibilitat per poder desmuntar-les. Perquè a l’economia social i
solidària s’han de complir els principis d’horitzontalitat i igualtat d’oportunitats. Perquè percebem una manca d’informació en
relació a la distribució de rols en l’economia social, i en concret dins de la Coop57.
No volem amb això flagel·lar-nos ni acusar, sinó convidar a la reflexió col·lectiva i seguir treballant juntes cap a altres models
més igualitaris i justos. A Coop57 ens uneix l’objectiu de fer del món un lloc millor, i hem de posar-ho en pràctica a les nostres
pròpies iniciatives; cuidant els horaris de treball, sense autoexplotació, sense ser autoritàries en la nostra presa de decisions,
cuidant els equips humans, etc.
Per sort no estem soles en aquesta nova travessia que arrenquem, sinó que comptem amb les companyes de Catalunya, que en
la passada Trobada de Saragossa van encendre, amb la seva experiència, la flama d’aquest nou grup. Un referent, sens dubte,
que ens ajudarà a no començar de zero, a caminar sobre un rastre ja transitat. Avantatges de construir en xarxa i formar part de
projectes col·lectius des d’on teixir sinergies i compartir sabers.
Volem que el treball que estem realitzant sigui de coneixement públic, per donar visibilitat, no només la nostra feina, sinó també
a la necessitat d’aquest tipus d’anàlisi i reflexions. Seguint l’estela del procés a Catalunya, ens posem les ulleres morades i iniciem un diagnòstic que ens reveli la nostra situació actual. Així, analitzarem el funcionament intern de la nostra cooperativa i les
seves entitats sòcies (quines tasques són reconegudes i visibles i quines no, qui les fa, participació i repartiment de càrrecs, ...),
així com el seu comportament cap a fora i les eines financeres que ofereix.

“Durant la Trobada es
va forjar un quart eix:
la incorporació de la
visió feminista a
Coop57 i a les
organitzacions de
l’economia social i
solidària”

Amb aquesta foto fixa aspirem a descobrir, col·lectivament, les estratègies necessàries per transitar cap a altres escenaris i altres
pràctiques d’acord amb els nostres valors i filosofia transformadora. Esperem que aquest procés que iniciem sigui fructífer i enriquidor, i que es repliquin i multipliquin iniciatives com aquestes. Perquè l’economia social i solidària serà feminista o no serà.
Comissió de feminismes de Coop57 Andalusia
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¡Ongi etorri
Koop57 Euskal Herria!
El passat 20 de juny de 2015 va néixer Koop57 Euskal Herria en un doble acte celebrat
a Ondarroa, Biscaia. Primer es va celebrar l’assemblea constituent de Koop57 Euskal
Herria, on les persones i entitats sòcies van decidir constituir-se com a secció territorial
de Coop57 i on, posteriorment, en el marc de la celebració de l’assemblea general de
Coop57, es va aprovar, per unanimitat, l’admissió i la incorporació de la sisena secció
territorial de Coop57.
El model de creixement en xarxa de Coop57 s’ha estès cap a
Euskal Herria, on el grup promotor de Koop57 Euskal Herria
ha fet una feina molt intensa els dos darrers anys, recorrent
tot el territori per explicar el projecte i sumar esforços. Seguim
teixint, seguim creixent en xarxa, per tal de treballar al servei
de la transformació social i amb la voluntat de contribuir en
la construcció d’una altra economia per una altra societat.
Com sempre, l’extensió de Coop57 ha anat lligada a la voluntat i al treball de les persones del propi territori. Coop57 mai
ha volgut expandir-se a nous territoris de manera apriorística.
No s’entén que el creixement respongui a estratègies comer
cials o empresarials de creixement convencional. Ni ho sabem
fer, ni ho volem saber fer.
Coop57 és una eina al servei de la transformació social del
territori i de les persones i entitats que el conformen. Per tant,
Coop57 només existirà allà on la gent del propi territori així
ho vulgui. Coop57 només arrelarà allà on hi hagi una base
social suficient capaç de crear, sostenir i autogestionar una
secció territorial, amb les responsabilitats que això implica i
amb les oportunitats que això significa.

Un cap de setmana molt cooperatiu
El cap de setmana de la constitució de Koop57 EH es va desenvolupar a la població de Ondarroa, Biscaia. L’emplaçament
fou a l’hostal Arrigorri, gestionat per la cooperativa Arrikoop,
sòcia de Koop57 EH. L’edifici, situat a sobre la badia que conformen les platges de Saturrarán i Arrigorri, era una antiga
propietat de la cooperativa Alfa.
El cap de setmana coincidia amb l’efemèride de l’aniversari
dels 20 anys de Coop57. Es va celebrar en un sopar comunitari on es va acabar bufant espelmes i gaudint d’un castell de
focs artificials. Un moment molt significatiu de la història de
Coop57 tant per fer balanç com per, sobretot, mirar endavant.
Va ser una nova oportunitat on diferents persones de totes les
seccions territorials de Coop57 es van tornar a reunir per compartir i aprendre plegades.
En aquest sentit, la tarda del divendres 19 de juny es varen
celebrar reunions simultànies entre membres de les diferents
comissions de treball i òrgans de les diferents seccions territorials. L’objectiu era compartir experiències amb les persones
que, des d’Euskal Herria, formaran part d’aquests òrgans per
transmetre experiències i resoldre dubtes. Que els aprenentatges que han fet uns, es puguin transmetre als que comencen.
L’endemà, dissabte 20 de juny de 2015, es va celebrar l’assemblea constituent de Koop57 Euskal Herria, amb la presentació
de les entitats membres, de les persones i entitats que ocuparan els diferents càrrecs a la secció i amb un relat sobre el
treball fet i el camí recorregut fins llavors.
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Pau Fernández: “El cooperativisme
pot ajudar a les persones a viure com
realment volen viure”

A continuació es va celebrar l’assemblea general de Coop57.
En aquesta assemblea es va acceptar la inclusió de Koop57
Euskal Herria com a secció territorial de Coop57 per unanimitat i enmig d’un gran aplaudiment.

Autonomia i treball en xarxa
Durant el cap de setmana, persones de diferents seccions territorials varen tenir la oportunitat de fer diversos parlaments.
Una idea expressada amb força durant les intervencions fou
que, en el desenvolupament inicial de Koop57 EH, però igualment, en totes les seccions territorials de Coop57, s’ha de
combinar l’autonomia i l’autogestió amb el treball en xarxa
i aprofitar les eines comunitàries per construir una realitat
diferent.
Teresa Iparraguirre, membre de la secció de Coop57 Aragó va
donar la benvinguda i ens explicava: “Els inicis no acostumen a ser fàcils però d’aquí en endavant serem companys i
companyes de viatge i treballarem conjuntament. O sigui que,
endavant!”
Gorka Julio, president de Koop57 EH comentava en l’acte de
constitució de la secció territorial: “L’autonomia i les xarxes
són bàsiques. Autonomia per a ser independents però amb la
consciència i el coneixement de saber que soles mai podrem i
per això hem d’estar juntes.”

Els reptes de futur de koop57
Euskal Herria
S’ha fet un llarg recorregut fins a la constitució de Koop57 EH,
però el camí tot just s’inicia. Els reptes futurs són immensos
i la clau estarà en la capacitat de sumar esforços, de sumar
persones i entitats compromeses amb la transformació social
i que estiguin convençudes que és necessari construir eines
alternatives que permetin treballar a favor d’una economia
transformadora.
Des de la recent creada secció territorial, s’ha de treballar per
estendre el projecte, interpel·lar a la societat basca perquè se’l
faci seu, buscar complicitats de nous actors, fomentar el naixement de nous projectes, cohesionar la base social que es
vagi afegint a la secció i fer que, Koop57, pugui ser un element
transversal que treballi i empenyi la societat cap a noves realitats on la generació de llocs de treball en clau cooperativa i
d’economia social i solidària, la lluita contra la pobresa i les
desigualtats, el repartiment equitatiu de la riquesa i la creació
d’institucions comunitàries, siguin alguns dels objectius i objectes de treball de les persones implicades.

Entitats sòcies de serveis
de Koop57 Euskal Herria
AHOLKU KOOP. ELK. TXIKIA
Any de Creació: 1999
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Donostia
Àmbit d’actuació: Assessoria jurídica, comptable,

fiscal i laboral.

Pàgina web: www.comisionjuridica.euskadi.eus

ARRIKOOP KOOP. ELK. TXIKIA
Any de Creació: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Ondarroa
Àmbit d’actuació: Hosteleria
Pàgina web: www.arrigorri.eus

KIS

ASAKEN, S. COOP.

Any de Creació: 2005
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Bilbao
Àmbit d’actuació: Serveis de treballs verticals
Pàgina web: http://es.asakenropeaccess.com

EHNE BIZKAIA
Any de Creació: 1976
Forma jurídica: Sindicat agrari
Ubicació: Abadiño
Àmbit d’actuació: Sobirania Alimentària
Pàgina web: www.ehnebizkaia.org

ELKAR SAREA
Any de Creació: 2008
Forma jurídica: Associació
Ubicació: Andoain
Àmbit d’actuació: Sobirania alimentària
Pàgina web: http://elkarsarea.blogspot.com.es

FIARE, SL
Any de Creació: 2003
Forma jurídica: SL
Ubicació: Bilbao
Àmbit d’actuació: Banca Ètica
Pàgina web: www.fiarebancaetica.coop

GOXUE KOOP. ELK. TXIKIA
Any de Creació: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Bilbao
Àmbit d’actuació: Botiga de queviures

i alimentació ecològica

Pàgina web:
www.facebook.com/pages/Goxue/837435156288531?fref=photo

GARAION KOOP. ELK. TXIKIA
Any de Creació: 2008
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Barrunda
Àmbit d’actuació: Naturalesa i patrimoni social
Pàgina web: https://garaion.wordpress.com

HIRITIK_AT ELKARTEA
Any de Creació: 2013
Forma jurídica: Associació
Ubicació: Irun
Àmbit d’actuació: Urbanisme i drets socials
Pàgina web: http://hiritik-at.org

KAIA KOOP. ELK .TXIKIA
Any de Creació: 2009
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Mungia
Àmbit d’actuació: Fabricació de cervesa artesana
Pàgina web: http://boga.eus
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KIS KOOPERATIVA
Any de Creació: 2013
Forma jurídica: Cooperativa d’iniciativa social
Ubicació: Irun
Àmbit d’actuació: Atenció a persones

amb diversitat funcional

Pàgina web: www.kisasistenciapersonal.coop

PAUSU MEDIA ELKARTEA
Any de Creació: 2004
Forma jurídica: Associació
Ubicació: Bidasoa
Àmbit d’actuació: Mitjans de comunicació comunitaris
Pàgina web: www.pausumedia.com

UZTARRI KOOP. ELK. TXIKIA
Any de Creació: 2014
Forma jurídica: Cooperativa de treball
Ubicació: Lasarte
Àmbit d’actuació: Ramaderia i agricultura orgánica
Pàgina web: https://twitter.com/Uztarrikoop
Entitats en procés i amb la ferma convicció de ser
sòcies de serveis de Koop57 Euskal Herria:

AZPILICUETA ABOGADOS
Àmbit d’actuació: Assessoria i consultoria jurídica i laboral
Pàgina web: www.azpilicueta.info

BAGARA
Àmbit d’actuació: Foment del cooperativisme

i l’economia social

Pàgina web: www.bagara.net

CONSULTORIA 1º DE MAYO
Àmbit d’actuació: Assessorament jurídic i laboral
Pàgina web: http://primerodemayo.info

TALAIOS KOOPERATIVA
Àmbit d’actuació: Consultoria tecnològica i social
Pàgina web: http://talaios.net/es

butlletí
informatiu

28

octubre 2015

7

COOP57-ANDALUSIA
trobada
seccions
socis
préstecs
reflexió

La secció territorial d’Andalusia va tancar el primer semestre
de 2015 amb un total de 64 entitats sòcies de serveis i 217 socis
i sòcies col·laboradores.
Durant aquest primer semestre de 2015 s’han incorporat un
total de 6 noves entitats sòcies de serveis, sobretot del nucli
de Sevilla.
Respecte a l’activitat creditícia, s’han concedit un total de 8
préstecs nous entre inversions i avançaments de subvencions
i factures per un total de 294.400 euros. A més a més, hi ha
oberta 1 pòlissa de crèdit amb un saldo disposat, a 30 de juny
de 2015, de 13.126 euros.
En aquest primer semestre de 2015 s’ha pogut comprovar com
Coop57 està cada vegada més present als diferents territoris
de la secció. Són ja vàries les entitats i persones que des de
les províncies d’Almeria i Jaén estan sol·licitant informació i
iniciant els tràmits per incorporar-se com a entitats sòcies de
serveis. En aquest sentit, s’ha de reconèixer la important tasca
que s’està desenvolupant a la província d’Almeria, especialment per part de Matías Ruíz, soci de serveis de Coop57 en el
camp de l’agricultura ecològica que està esdevenint un punt
d’informació de Coop57 per a moltes persones de la província
d’Almeria.
En relació a les diferents comissions, a més a més del treball habitual de les comissions tècnica i social, després de la

COOP57-ARAGÓ

seva constitució, la comissió feminista de Coop57 Andalusia,
juntament amb la secretaria tècnica, està desenvolupant un
qüestionari per avaluar aspectes relacionats amb el gènere
en les entitats que formen part de Coop57 Andalusia. Per la
seva banda, la comissió de comunicació, està treballant per
actualitzar i completar la recentment inaugurada pàgina web
de Coop57 i intentar que totes les entitats que en formen part
estiguin presents al nou directori d’entitats.
Es van celebrar les dues assemblees de secció al febrer i al
juny. En l’assemblea de juny, a més dels punts ordinaris, destacar el debat sobre la introducció de nous serveis financers
per oferir préstecs en l’àmbit de l’habitatge.
A més a més, es va seguir amb un gran treball en difusió i
extensió del projecte participant en nombroses xerrades amb
uns 15 actes per tot el territori, destacant la participació
en la Iª Trobada Mercao Social de Sevilla, el passat mes de
juny.

44 entitats sòcies de serveis
414 sòcies col·laboradores

La secció territorial d’Aragó va tancar el
primer semestre de 2015 amb un total de
44 entitats sòcies de serveis i 414 socis i
sòcies col·laboradores.
Durant el semestre s’ha incorporat una
nova entitat sòcia, la cooperativa La Bezindalla que treballa en el desenvolupament
comunitari com a eina de transformació
social. Pel que fa a l’activitat creditícia,
s’han concedit un total de 5 nous préstecs
per un valor total de 171.240 euros i hi ha
obertes pòlisses de crèdit a 4 entitats amb
un saldo disposat conjunt, a 30 de juny de
2015, de 168.982 euros.
Respecte a l’activitat de la secció, el primer semestre de 2015 ha estat especia
lment marcat per l’efemèride del 10è
aniversari de Coop57 Aragó i la celebració
de la II Trobada Estatal de Coop57, que va

tenir lloc a Saragossa el 17,18 i 19 d’abril. En aquesta trobada
Coop57 Aragó va ser l’amfitriona d’unes 300 persones, vingudes de totes les seccions i grups territorials de la cooperativa.
Una experiència que ha reforçat i cohesionat la secció territorial i l’ha unit més a la resta de la cooperativa.
Com sempre, també s’han realitzat les assemblees anuals de
secció, s’ha participat en les assemblees generals i en la constitució de Koop57 Euskal Herria.
En quant a les activitats de difusió, s’ha col·laborat en actes
organitzats per altres entitats com les “chornadas d’economia
social”, del centre social A Enrestida, i la jornada d’alternatives de consum financer, organitzada per ADICAE (Associació
de consumidors i usuaris financers), amb motiu del dia europeu del consumidor financer.
Al mes de juny es va participar activament en les jornades
d’economia social i solidària organitzades per REAS Aragó.
Una de les sessions d’aquestes jornades, “Finances per a una
societat més justa”, la van organitzar conjuntament Coop57
Aragó i Fiare Aragó.

COOP57-CATALUNYA
La secció territorial de Catalunya va tancar el primer semestre
de 2015 amb un total de 440 entitats sòcies de serveis i 1.813
socis i sòcies col·laboradores.
Durant aquest primer semestre de 2015 s’han produït un total
de 25 altes d’entitats sòcies de serveis de naturalesa i sectors
diferents.
Pel que fa a l’activitat creditícia s’han concedit 67 nous préstecs per valor de més de 2,5 milions d’euros. Entre aquestes
operacions, s’han concedit una vintena de préstecs d’inversió
entre els que es vol destacar el que s’ha concedit a la cooperativa El Timbal. Després de més de 45 anys, El Timbal, centre
de formació en arts escèniques, necessitava un nou espai on
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64 entitats sòcies de serveis
217 sòcies col·laboradores

440 entitats sòcies de serveis
1.813 sòcies col·laboradores

poder desenvolupar la seva activitat. Per fer front a la inversió
s’han utilitzat diferents vies a través d’un teixit social ampli
i compromès. A més a més del préstec concedit per part de
Coop57 i dels avals mancomunats, els socis de la cooperativa
han fet aportacions al finançament i s’han emès títols participatius. Un projecte cooperatiu que ha cregut en solucions
col·lectives.

Complementàriament als 67 nous préstecs concedits, hi ha
obertes pòlisses de crèdit a 14 entitats amb un saldo disposat
conjunt, a 30 de juny de 2015, de 528.081 euros.
En quant a l’activitat de la secció, s’han celebrat les dues assemblees anuals, al febrer a Can Batlló i al juny a la seu del
Col·lectiu Ronda amb una notable assistència de més de 100
persones i entitats en cadascuna d’elles. També durant el primer semestre de 2015 s’ha estat molt actiu en la preparació de
la Trobada celebrada a Saragossa el passat mes d’abril. Es van
realitzar diferents debats i sessions prèvies per tal de poder
recollir les impressions de les sòcies i socis que ajudessin a
situar els elements de debat de cara a la Trobada i donar la
oportunitat a aquelles sòcies i socis que no poguessin venir
a Saragossa d’expressar les seves opinions. També s’ha estat

COOP57-GALIZA

molt actiu en la preparació de la constitució de Koop57 Euskal
Herria.
Destacar l’inici d’un procés participatiu amb les entitats i persones sòcies que ho desitgin, sobre la definició de quin model
de desenvolupament del món rural volem promoure des de
Coop57.
Pel que fa a la difusió s’han celebrat més de 25 actes i xerrades
en diferents poblacions de Catalunya en temes al voltant de les
finances ètiques, el cooperativisme o l’habitatge.
Per últim, també s’ha començat a fer una feina de difusió a
les Balears on un grup de persones i entitats de Mallorca estan
iniciant un procés per esdevenir grup promotor de Coop57 en
els propers mesos.

37 entitats sòcies de serveis
138 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Galiza va tancar el primer semestre de
2015 amb un total de 37 entitats sòcies de serveis i 138 socis i
sòcies col·laboradores.
S’han produït quatre noves altes d’entitats sòcies de serveis.
Corresponen a les associacions Aspromor i Viraventos, la cooperativa de consum Aldea Integral i la cooperativa de treball
Barquito Velero.
Pel que fa a l’activitat creditícia, en aquest període s’han aprovat un total 3 noves operacions de préstec d’inversió per un
import total de 76.000 euros.
L’activitat de la secció va estar marcada per les assemblees
anuals. En la primera, celebrada al febrer, es van tractar assumptes de caràcter general de la cooperativa com el pla de
treball i el pressupost de 2015 i es va acordar proposar a l’Assemblea General una baixada addicional del preu dels serveis
financers que fos proporcional a la de la remuneració de les
aportacions voluntàries.
A nivell de secció territorial, es va exposar un balanç resumit de l’activitat de 2014 i es van triar noves integrants de
la comissió tècnica i social, ampliant el seu nombre en els

COOP57-MADRID

dos casos. Com a activitat complementària, es va realitzar una
jornada de debat sobre els continguts dels eixos temàtics de la
Trobada de Coop57.
A l’assemblea de juny es van tractar temes d’àmbit general
com la memòria social, els comptes anuals i la imputació de
l’excedent econòmic de 2014, els nous serveis financers, la
valoració sobre la Trobada de Coop57 i de la constitució de
Koop57 Euskal Herria. La comissió tècnica, per la seva part, va
elaborar una enquesta per recollir informació sobre les necessitats de finançament de les sòcies de serveis i un seguiment
de l’evolució financera de les entitats sòcies amb préstecs vius
a Coop57.
Pel que fa a les activitats de difusió, s’ha participat en un total de 15 actes. En aquestes activitats es van
vincular les finances ètiques amb el foment
del cooperativisme i l’economia solidària,
l’enfocament de gènere, la millora en la
gestió d’entitats d’economia solidària i la
dinamització en sectors d’activitat potencials a nivell local.
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59 entitats sòcies de serveis
397 sòcies col·laboradores

La secció territorial de Madrid va tancar el primer semestre de
2015 amb un total de 59 entitats sòcies de serveis i 397 socis i
sòcies col·laboradores.
S’ha incorporat una nova entitat sòcia de serveis. Es tracta de la
cooperativa Más Público, editora de la revista mensual La Marea.
Respecte a l’activitat creditícia, es van concedir dos nous préstecs
per un valor total de 80.000 euros i hi ha obertes pòlisses de crèdit
amb 3 entitats amb un saldo disposat conjunt, a 30 de juny de
2015, de 82.442 euros.
De l’activitat de la secció territorial, cal destacar el procés de canvi
que s’està executant, realitzant un procés de renovació del Consell
de Secció, considerat clau per al futur de la secció i per millorar
la tasca de visibilización a xarxes i entitats de l’economia social
madrilenya. Amb aquest objectiu, es va contractar al mes de maig
i per un període de sis mesos, a una companya de Coop57, Ana Álvaro, per col·laborar en l’execució del pla de creixement elaborat
pel Consell i la secretaria tècnica.
Per tercer any consecutiu es va participar en la Fira de l’Economia Solidària a Madrid, la finalitat de la qual es va centrar en
enfortir i donar visibilitat a l’Economia Social i Solidària madrilenya. La fira es va desenvolupar el passat 13 i 14 de juny, i
van participar unes 120 entitats expositores, entre entitats de
promoció de serveis (finances ètiques, disseny gràfic, assessoria,

educació social i ambiental, mitjans de comunicació, etc.) i de
venda directa (moda sostenible, cosmètica natural, alimentació
agroecològica, etc.).
Des de la secció territorial de Madrid es vol agrair, un altre any,
a totes les persones i entitats que han col·laborat a l’stand de
Coop57.
Complementàriament a la fira, es va continuar amb la participació en diferents esdeveniments, d’entre els quals podem destacar
xerrades amb Setem sobre iniciatives de finances ètiques, la I Fira
Local d’Economia Social i Solidària de Rivas, sobre alternatives financeres ètiques a la III Fira d’Economia Solidària de Madrid o al
debat sobre estratègies de finançament per a projectes feministes
organitzat per la Fundació Calala-Fons de Dones, entre d’altres.
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NOUS SOCIS I SÒCIES
COL·LABORADORS

1r SEMESTRE 2015
TOTAL 152

Andalusia

[21]
❚❚ Manuel Martín-Arroyo Lópiz
❚❚ Mercedes Díaz Collados
❚❚ Alejandro Fernández Debouchaud
❚❚ Maria Martín-Arroyo Lópiz
❚❚ Ma Dolores Martín-Arroyo Lópiz
❚❚ Luis Ocaña Escolar i Hugo

Ocaña Millán
❚❚ Oscar García Jurado i Julio
García Manchado
❚❚ Ana García Manchado i Sandra
Manchado García
❚❚ Juan Luís Martín Tinoco
❚❚ Lola Rojas e Ismael Rojas

❚❚ María Linarejos Hernández
Sánchez
❚❚ Jennifer Medina Zamora
❚❚ Daniel Paredes i Constancia Llanes
❚❚ Julio Moratalla Gallardo
❚❚ Ester Verdú i José Manuel
Alcántara

❚❚ Arturo Gómez Fernández
❚❚ José Manuel Betanzos Martín
❚❚ Covadonga Carral Monroy
❚❚ Juan José Méndez González
❚❚ Diego Jesús Bacanegra López
❚❚ José Cantos González

Aragó [7]

❚❚ Mª Cristina Jiménez Cruz
❚❚ Reyes Pérez Perise
❚❚ Juan Carlos Simón Valencia

❚❚ Mª Elena Enciso Serrano
❚❚ Mª Pilar Garay i Santos Trinidad
Gónzalez

❚❚ Ángela Dolado Bielsa

[94]
❚❚ Adria Cuberes Ramos
❚❚ Mª Dolores Pulido León
❚❚ Eduardo Perez Pellitero
❚❚ Ma Jose Rengel Mas
❚❚ Miquel Reixach Fàbrega
❚❚ Miguel Lojo de Paz
❚❚ Elisabeth Maluquer Margalef
❚❚ Ana Mª Novoa Pardo
❚❚ Laura Vicens Najarro
❚❚ Mª Dolores Blasco, Carla
Terragno i Horacio Terragno
❚❚ Joan Aramon Massot
❚❚ Rakel Dawamoru Fernández
Urdangarin
❚❚ Alberto Aguiar Rodríguez
❚❚ Pol Casas Barrachina
❚❚ Maria Casado i Marc Dalmau
❚❚ Hobest, SCCL
❚❚ Mª Jesús Ugarte Ballester
❚❚ Fèlix Pardo Vallejo
❚❚ Ruth Ayllon Musika
❚❚ Pau Tallada i Crespí
❚❚ Maria Muniesa i Jordi García
❚❚ Núria Formatger i Augé
❚❚ Laura Blasco, Uma Filipaz i
Leonardo Filipaz
❚❚ Mª Dolores Blasco, Valeria
Terragno i Horacio Terragno
❚❚ Urbana Rodríguez i José Rovira
❚❚ Víctor Monzonís Albalat
❚❚ Ruth Mellado Miñarro
❚❚ Ruth Mellado i Marc Luque
❚❚ Philippa Parry

❚❚ Montserrat Rodon Cuesta
❚❚ Josep Mª Martínez i Mª Isabel
Herrero
❚❚ Sílvia Arrufat Perelló
❚❚ Jesús-Félix Montoya Morillo
❚❚ Marta Enrich Pérez
❚❚ Jordi Cuixart Navarro
❚❚ Daniel Sevilla
❚❚ Manuel Almirall Vall
❚❚ José Luis Rivero Partida
❚❚ Daniel Fornaguera Bau
❚❚ Jaume Casals Ció
❚❚ Noe Castaño Díaz
❚❚ Ferran Vidal Vicens
❚❚ Roger Illa Solanes
❚❚ Marta Pérez Fargas
❚❚ Roger Pol Santandreu
❚❚ Joan Camison Serrano
❚❚ Jordi Estivill Pascual
❚❚ Dolors Baró Fierro
❚❚ Mª Ros Romero
❚❚ Montse Martínez Palacín
❚❚ Sandra Miñambres Miralles
❚❚ Elena Cortés Campanario
❚❚ Albert Mur Pera
❚❚ Marc Quevedo Aragay
❚❚ Mª Dolors Sabater Puig
❚❚ Alba Hierro Fabregat
❚❚ Marc Vives Font
❚❚ Georg Kasimir
❚❚ Benvingut Mestres Gomez
❚❚ Antonio Barceló Riera
❚❚ Xavier Serrallonga Gasch
❚❚ Joel Serrallonga Fustier

❚❚ Aleix Serrallonga Fustier
❚❚ José Ramón Rodríguez Gómez
❚❚ Mª Carme Illa Munné
❚❚ Joaquim Español Escoda
❚❚ Carles Isiegas Lamata
❚❚ Julio Suarez Maireles
❚❚ Juan Antonio Calsina Llonch
❚❚ Mª Rosa Peiron Guàrdia
❚❚ Fundació Pare Manel
❚❚ Joan Fernàndez Ribes
❚❚ Alfonso Rodríguez Cotés
❚❚ Ramon Mas Cisa i Agnès
Capera Piñon
❚❚ Gerard Balart Llonch
❚❚ Ricardo Javier Ramírez Llorente
❚❚ Cristiana Scanu
❚❚ Irene Jaume Gambín
❚❚ Enric Segarra Bosch i Josefa

Olivé Segura
❚❚ Daniel Farrus i Lacasa
❚❚ Noemí Elvira Marín
❚❚ Cristian Gómez Bermúdez
❚❚ Le Saux Oana
❚❚ Carles Badia Bosch
❚❚ Miquel Ramon Puig
❚❚ Ana Valdivia García
❚❚ Oriol Persiva Martínez i Elena
Rusiñol Rodríguez
❚❚ Cándida Angulo Hernández
❚❚ Angèlica Martínez Pérez
❚❚ Jesús Galán Ramírez
❚❚ Montserrat Díez Cantalejo
❚❚ Bernat Noguera Llopart
❚❚ Teodoro Clavijo Ordoñez
❚❚ Laia Pedrola Vall

Madrid

❚❚ Amaranta Riaño Herrero
❚❚ Benito Moreno García Consegra
❚❚ Manuel Hernández Vizuete
❚❚ Manuel Fernández i Mª Dolores
Amaya
❚❚ Juan Alejandro y Aranzazu De
la Cruz Manzano

❚❚ Juan Francisco Martínez Ferrer

Catalunya

[15]
❚❚ Antonio Pérez Peña
❚❚ Luis Alberdí Martín
❚❚ Carlos Ramos Jaquotot
❚❚ Manuel Miguel Ruíz Garrido
❚❚ Javier Merino Masedo
❚❚ Miquel Escoto Simó

Euskal Herria

❚❚ Usoa Salaberri Garro
❚❚ Endika Alabort Amundarain
❚❚ Gorka Julio Hurtado
❚❚ Beñat Irasegui Ibarra
❚❚ Raúl Sanz Repecho

Pais Valencià

Galiza

[9]
❚❚ Iban Vicente Makazaga
❚❚ Annmarie Reusser Matur
❚❚ Oihane Enbeita Gardoki
❚❚ Haritz Escudero Zuluaga
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[4]
❚❚ Pau Pertegaz y Amaya Ruiz
❚❚ Fco. José Bufort Hernández
❚❚ Jose Miguel Gallego Jiménez
❚❚ Francisco Collado Cerver

[2]
❚❚ Ruslana Genadieva Gantche
❚❚ Manuel Saavedra López

A Felipe…

El passat 23 de Maig se’ns en va anar Felipe Samper Ibáñez.
La seva vocació transformadora li va fer implicar-se i impulsar nombrosos projectes d’economia solidària entre els
quals va ser peça clau per a la formació de Coop57 Aragó.
Sempre en el record, des de Coop57, ens fem nostres les
paraules que li va dedicar la seva cooperativa:
HA MARXAT UN DELS GRANS
Felipe ens ha marxat. Sense fer soroll. Com a ell li agradava
estar en la vida. Intentava passar sempre desapercebut però
totes sabíem que sempre hi era, on se’l necessitava, quan se’l
necessitava. Sempre. La seva saviesa desbordava. Ensenyava
sense ensenyar obsessionat que aprenguéssim per nosaltres
mateixes. El seu saber estar, impregnava i no deixava indiferent. El seu particular sentit de l’humor el feia encara més
entranyable. Sens dubte, una de les seves grandeses era fer-nos
grans als altres. Gràcies Felipe per haver-nos donat l’oportunitat de conèixer-te, de gaudir-te, d’aprendre i de créixer amb
tu. Segueixes i seguiràs entre nosaltres. Fins a sempre amic i
company.

Grupo la Veloz Cooperativa

1r semestre 2015

NOVES ENTITATS
SÒCIES
38 noves entitats sòcies
[Andalusia]

6 noves entitats sòcies
MARINALEDA, S. COOP.
AND.
La Cooperativa Humar-Marinaleda, nascuda de les lluites jornaleres, és un projecte col·lectiu on el
seu objectiu no és el benefici privat, sinó la creació d’ocupació mitjançant la venda de productes
hortícoles saludables i de qualitat. Es busca la
construcció d’una economia on els mitjans de
producció estiguin sota el control de les persones
que els utilitzen, treballen i generen la riquesa. A
partir d’aquí s’ha conformat un projecte on la cooperativa Marinaleda és el referent sobre la qual
s’ha organitzat un potent teixit productiu cooperatiu i transformador.
www.cooperativamarinaleda.es

VERDE MOSCÚ, S. COOP.
AND.
Verde Moscú Ecofashion & Fair
Trade és una botiga de roba, situada a Sevilla, de calçat i complements ecològics
i de comerç just. Totes les peces i marques que
es venen són respectuoses amb el medi ambient i
amb les persones que les han realitzat.
http://verdemoscu.eu/es

TELEGRAMA, S. COOP.
AND.
Cooperativa situada a Sevilla,
creada l’any 2006 i que ofereix
serveis de producció, comunicació, premsa i promoció per a artistes i projectes culturals. A partir
de 2015 organitza al costat d’Inés Martín i Ylia
la trobada HardToFind, mercat del vinil i d’edició
musical. www.telegramacultural.com

3D-IMPACT, S. COOP.
AND.
Cooperativa situada a Sevilla,
dedicada a la fabricació de consumibles per a impressores 3D a partir del reciclatge
de plàstic urbà. L’objectiu de la cooperativa és
convertir la tecnologia de la impressió 3D en un
instrument d’inserció social i protecció del medi
ambient. http://3dimpact.org

ZEMOS98, S. COOP.
AND.
Cooperativa de Sevilla que treballa per la cultura lliure i la innovació social. Des de fa 17 anys,
la cooperativa organitza un festival al voltant de
temes socials. Aquest any s’ha reflexionat sobre
les iniciatives que s’estan duent a terme a Europa
com a forma de subvertir la precarització de la
vida que estan provocant les polítiques neoliberals. www.zemos98.org

MILHOJAS, S. COOP. AND.
Cooperativa de Sevilla que ofereix
serveis integrals en edició i arts
gràfiques. Inclou tots el cicle del llibre, des de l’assessorament en plans i projectes editorials, l’encàrrec d’originals i la gestió i recerca de documentació gràfica, passant per tots els treballs de realització editorial: disseny, maquetació, correcció
de textos, tractament digital, o la coordinació de
tasques editorials complexes. http://www.milhojas.es/

[Aragó]

1 nova entitat sòcia
LA BEZINDALLA
Cooperativa d’iniciativa social
formada per 3 sòcies treballadores
i l’Associació de Veïnes del barri
Oliver, de Saragossa com a sòcia col·laboradora
del projecte. Entre els seus objectius estan millorar la convivència en grups, comunitats i barris
i dotar a les persones de capacitats i habilitats
perquè millorin les seves relacions i siguin més
autònomes en la presa de decisions i en la participació activa en el seu entorn i en la seva vida.
www.labezindalla.es

[Catalunya]

25 noves entitats sòcies
HABITATGES LA BORDA,
SCCL
Cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús, nascuda el
2014 i ubicada a l’espai de Can
Batlló del barri de Sants de Barcelona. L’objectiu
principal és proveir d’allotjament digne i estable
als i les associades a partir de la creació d’una
promoció d’habitatges en la qual el sòl i els habitatges siguin propietat col·lectiva i exclusiva de
la cooperativa.
www.laborda.coop

BESCANVI D’USATS, SLL
És una societat laboral nascuda al 2014 com a
projecte d’autoocupació i ubicada a Arbúcies, a
la província de Girona, formada per 3 persones,
després d’un període d’atur de llarga durada.
L’entitat gestiona una botiga de compra-venda de
productes usats relacionats amb el vestir, el calçat
i la llar, entre d’altres.

FUNDACIÓ INTERMEDIA
INTERMEDIA neix l’any 2012 impulsada per diverses organitzacions del tercer sector social (IReS,
SURT, SUARA i, en un primer moment, FIAS),
promoure la millora de l’ocupació, especialment
dels grups i persones que es troben en situacions
de major vulnerabilitat. La missió és facilitar

l’ocupació i la millora professional a través de
l’assessorament, capacitació i desenvolupament
de les trajectòries professionals, col·laborant
amb les empreses i el teixit socioeconòmic.
www.fundaciointermedia.org

AZIMUT 360, SCCL
Cooperativa sense ànim de lucre,
amb més de 15 anys d’experiència
i ubicada a Barcelona, que va néixer del compromís de donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant un model sostenible i respectuós
amb el medi ambient. Elabora i executa projectes d’energies renovables, aplicats a la generació, a la distribució i a la gestió del consum.

trobada
seccions
socis
préstecs
dades

www.azimut360.coop

MENJADOR CA LA ROSA
El Menjador Ca la Rosa és un
menjador ecològic de recent creació del barri de La Sagrera de Barcelona, generat per algunes famílies a partir de
la necessitat d’oferir menjar sa i temps de migdia
de qualitat als seus fills. El projecte vol ser un referent en el menjar per a col·lectius amb un producte de qualitat, sa, ecològic, local, amb valors
socials i integrador de les diferents dimensions de
la persona.
http://menjadorcalarosa.blogspot.com.es

RUIDO PHOTO
(ASSOCIACIÓ DE
DOCUMENTALISME
INDEPENDENT DE
BARCELONA)
RUIDO Photo és una associació
nascuda l’any 2004 i amb seu a
Barcelona, integrada per fotògrafs, periodistes i
dissenyadores, que entén el documentalisme com
una eina de reflexió i de transformació social. És
una plataforma des d’on exercir un documentalisme independent, amb fort contingut social
i compromís cultural, treballant en àrees temàtiques definides: migració, conflictes i violència.
www.ruidophoto.com

FUNDACIÓ UNIÓ DE
COOPERADORS
La Fundació, nascuda
l’any 2010, té per objecte
la defensa i promoció de
l’economia social mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació, assessorament
i estudi. Una de les seves finalitats principals és
la recuperació i preservació del patrimoni que
històricament pertanyia a la Unió de Cooperadors
de Mataró, per tal de posar-lo al servei de l’economia social.
http://www.cooperadorsdemataro.coop/
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trobada
seccions
socis
préstecs
reflexió

ASSOCIACIÓ XARXA
CINEMA

ASSOCIACIÓ PANORAMA
180

Associació creada a partir del
tancament dels antics cinemes
Renoir de Palma, al maig 2012, i com a part de
la campanya ciutadana de rescat dels cinemes
“Salvem els Renoir”. La mobilització per reobrir
el cinema va arribar a aglutinar a 2.500 persones,
de les quals 1.300 es van fer sòcies. Promou l’exhibició de cinema de qualitat, en versió original,
a Palma i la dinamització cultural de la ciutat i
l’illa. http://xarxacinema.org/

La Associació Panorama 180 neix
al 2010 com una entitat sense
ànim de lucre per a la formació,
difusió i desenvolupament de les noves formes de
drets d’autor a la cultura a l’era digital, amb el
focus en l’ús les llicències lliures “Creative Commons”. Fomenta nous models basats en una distribució més lliure, una repartició més justa per
l’autor i una nova audiència participativa fomentant el procomú. http://bccn.cc/

CERVESES CAPFOGUER,
SCCL

EDUXARXA, SCCL

Cooperativa de treball de recent
creació ubicada a Santa Coloma
de Gramenet i que es dedica a la producció i distribució de cervesa artesana i de proximitat i a
la restauració. Es tracta d’un projecte empresarial
que vol reivindicar el valor del treball artesanal i
de proximitat, així com el desenvolupament horitzontal per mitjà del treball cooperatiu.
www.facebook.com/Cervesescapfoguer

ASSOCIACIÓ R.O.D.E.S
L’associació RODES (Associació
per la Recerca d’Ocupació i el
desenvolupament de l’Economia Social) sorgeix
l’any 2008 a Tarragona arran de la iniciativa d’un
grup de professionals que pertanyen a diversos
sectors d’activitat: educació, formació ocupacional, noves tecnologies, salut, psicologia i educació
social amb la voluntat de donar suport al de
senvolupament de projectes i iniciatives vinculades al món laboral i social. www.associaciorodes.org

ESPLAC, ESPLAIS
CATALANS
Esplais Catalans és una associació
d’esplais, nascuda el 1982, laica
i progressista conformada per un centenar d’esplais d’arreu de les comarques catalanes. L’entitat
treballa des del voluntariat per a la transformació
social en base els drets dels infants, mitjançant
l’educació popular. L’objectiu principal d’ESPLAC
és l’enfortiment i la participació dels esplais associats. www.esplac.cat

COANEGRA
Cooperativa agrària i de consum
de les Illes Balears fruit de la unió
d’un grup de persones, l’any 2010, per consumir
productes ecològics produïts en un entorn proper
a uns preus assequibles. Des de la cooperativa es
vol impulsar la dinamització social i econòmica
del camp i del medi rural, preservar i recuperar
espècies animals i vegetals, promocionar els productes naturals, tradicionals i ecològics i sensibilitzar i educar els consumidors. www.coanegra.com
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Eduxarxa és una cooperativa
recent creada, especialitzada en
la creació de continguts i experiències educatives. Desenvolupa projectes de
divulgació científica i cultural amb institucions,
editorials, centres educatius, associacions i empreses. També ofereix assessorament pedagògic i
formació en els àmbits següents: TIC per a usos
professionals, educomunicació, innovació didàctica, edició digital i continguts e-learning.
http://eduxarxa.coop/

ASSOCIACIÓ COMUNITAT
PALESTINA DE CATALUNYA
La Comunitat Palestina de Catalunya reuneix els palestins i
les palestines residents a Catalunya i, al mateix
temps, esdevé un espai de trobada amb la resta de
la ciutadania catalana. Associació creada el 1984,
laica, democràtica, plural i participativa, compromesa amb la defensa dels drets humans i el dret
a l’autodeterminació dels pobles. www.palestina.cat

GRUP DEL LLIBRE SCCL
El Grup del llibre és una entitat
creada el 1973 a Barcelona essent
el primer club de lectors dels Països Catalans.
L’any 2005 es va convertir en cooperativa de consum. La funció bàsica és la de contribuir a normalitzar la llengua catalana a través dels llibres i de
l’activitat editorial, així com fer créixer l’interès
per la literatura i la cultura catalanes per apropar-les a tota la ciutadania. www.grupdelllibre.cat

COORDINADORA
D’ENTITATS DEL POBLE
SEC
Associació nascuda el 1989 al barri del Poble Sec de Barcelona per
fomentar la participació ciutadana i el redreçament de la consciència col·lectiva en un sentit popular, català i democràtic. Promociona tota classe
d’activitats de caire general i d’interès col·lectiu
per als veïns i veïnes del barri, així com afavorir la
inclusió social de col·lectius en risc, la seva convivència i participació. www.poblesec.entitatsbcn.net

LA RELLA, INICIATIVES
SOCIOCULTURALS AL
LLUÇANÈS
Associació que gestiona la revista
homònima La Rella, iniciatives
socioculturals del Lluçanès, sorgida d’una proposta de Diputació
feta a l’Ajuntament de Lluçà l’any 2004, per crear
un projecte de dinamització cultural i comercial
del territori. Fruit d’aquesta proposta es va crear
una revista quinzenal amb un compromís actiu
cap al Lluçanès i la seva gent, esdevenint un nexe
d’unió i cohesió entre els diferents pobles que la
conformen. www.larella.cat

ASSOCIACIÓ
OIKOCREDIT CATALUNYA
Oikocredit Catalunya, nascuda
ara fa 15 anys, és una de les 30
associacions de suport, repartides
en 13 països de tot el món, les quals s’agrupen en
la Societat Cooperativa Oikocredit Internacional,
una de les entitats pioneres a Europa en treballar
en el marc de les finances ètiques. Oikocredit fomenta la inversió responsable per generar, així,
oportunitats a països en vies de desenvolupament
a través de les finances ètiques. www.oikocredit.cat

MEANDRE. ASSOCIACIÓ
PER LA PRESERVACIÓ
DEL PATRIMONI
NATURAL DE MANRESA
Associació nascuda l’any 2006
que té per objectiu la preservació
del patrimoni natural de Manresa. Treballa per la preservació i manteniment del
sòl no urbanitzable del rodal de Manresa, la crea
ció i adequació de corredors verds, la connexió
dels itineraris de Manresa amb els pobles veïns i
la promoció de la producció agrícola de proximitat. www.meandremanresa.com

PROCOOP
Associació de recent creació per la promoció de
sistemes socioeconòmics cooperatius per a la promoció de l’autonomia de les persones en situació
de vulnerabilitat i afavoriment de la inserció sociolaboral dels col·lectius en risc i exclusió social a
través de la creació de sistemes d’intervenció cooperatius i d’un acompanyament tècnic, psicosocial, jurídic i formatiu. PROCOOP està integrada
per 3 cooperatives (ETCS, Labcoop i Calidoscoop)
totes elles sòcies de Coop57.

Cooperativa de treball de recent creació amb
la intenció de generar llocs de treball pels integrants de la cooperativa. El projecte consisteix en
la gestió d’un restaurant, amb plats de menú els
dies feiners i de carta. El restaurant està ubicat
a Arenys de Mar, al costat del mercat municipal
i les seus proveïdors són pagesos i botigues del
mateix mercat.

[Euskal Herria]

1 nova entitat sòcia
PAUSU MEDIA ELKARTEA
L’associació neix l’any 2004 compromesa amb els valors dels mitjans
de comunicació comunitaris amb l’objectiu de
potenciar-ne la seva creació i promoure l’ús de
l’euskara a la comarca del Bidasoa (Irun, Hendaia, Hondarribia, Pausu i Biriatu). La col·laboració
amb altres mitjans de comunicació comunitaris
fa de Pausumedia una associació compromesa
amb el desenvolupament de projectes de cooperació comunicativa. www.pausumedia.com

dades

www.lamarea.com

www.aspromor.org

ALDEA INTEGRAL, S.
COOP.GALEGA
Cooperativa de consum, situada
a Vigo i constituïda el 2014, que
pretén integrar l’àmbit econòmic
i social a través de la venda de productes i serveis
saludables de forma accessible. Integra com a sòcies a consumidores i productores per fomentar
l’autogestió, la producció, el consum responsable
i la formació i divulgació de l’economia solidària
i la nutrició. http://aldea.coop

Coop57 serà present a la

IV Fira d’Economia Social
i Solidària de Catalunya que

es celebrarà el 23, 24 i 25 d’octubre.
T’hi esperem!

COOPERAI

BARQUITO VELERO, S.
COOP.GALEGA
Cooperativa de treball constituïda
en 2015 i situada a Vigo. Gestiona una escola que presta serveis
d’atenció infantil, menjador i activitats extraescolars per a nenes i nens des dels 4 mesos fins als 3
anys. Exerceix la docència des de la responsabilitat i la qualitat adaptant-la a l’edat i el desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social de cada
infant. eibarquitovelero@gmail.com

ASOCIACIÓN
VIRAVENTOS

A
RE

P

Entitat situada a la Corunya i
constituïda el 2007 a iniciativa de
persones migrants, els seus familiars i professionals. Desenvolupa la seva activitat buscant la seva
integració a través de serveis d’orientació, formació, assessorament i lluita contra l’exclusió social.
A través d’una botiga amb productes procedents
d’Àfrica, realitza una tasca de sensibilització de la
societat en contra de la discriminació racial i la
promoció de la diversitat.
www.viraventos.org

solidar
iv Fira d’economia
www.firaesc.or

nya
ia de catalu
#fesc2015

g

amb la
col·laboracio de:

LAMARDETAPES, SCCL

préstecs

A
D
I
S DE LA V

Federació d’entitats dedicada a
l’atenció i a la promoció de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Agrupa més de 300 entitats amb
la missió de vetllar per la defensa i l’exercici ple
dels drets i la promoció de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual i de les
seves famílies. www.dincat.cat

socis

M-NO

DINCAT

Cooperativa que es va formar
després del tancament de l’edició
en paper del diari Público, col·
laborant, conjuntament, persones treballadores
i lectores. La Marea és una revista mensual en
paper i un mitjà digital diari que aposta pel periodisme rigorós i compromès, els reportatges en
profunditat i la cultura. El seu objectiu és oferir
informació lliure d’interessos empresarials i polítics amb uns principis editorials clars i ètics.

seccions

PIE

Cooperativa creada al 2011 i
ubicada al Berguedà, dedicada a
prestar serveis esportius (centre
esportiu i activitats extraescolars) i de disseny de
software per a la promoció de l’activitat física, la
salut i el turisme actiu. La cooperativa vol oferir
serveis i activitats esportives de qualitat així com
col·laborar amb entitats tant públiques com privades per tal de promoure la pràctica esportiva i
els hàbits saludables. www.altersport.cat

Constituïda el 1984, vincula a
persones amb discapacitat intel·
lectual de la comarca de l’Ortegal,
procurant el desenvolupament del seu projecte
vital a través de l’atenció integral personalitzada
i la facilitació d’un entorn social en coordinació
amb les seves famílies. Presta serveis de caràcter
ocupacional i integració laboral activa; habitatge
tutelat i organització d’activitats esportives, culturals i d’oci.

1 nova entitat sòcia
MÁSPÚBLICO S. COOP.
(LA MAREA)

RO

ALTER SPORT

4 noves entitats sòcies
ASPROMOR –
ASOCIACION PRO
MINUSVÁLIDOS DEL
ORTEGAL

trobada

[Madrid]

amb el
suport de:

Fundació creada l’any 1991 fruit
d’un conveni entre el Departament de Salut i l’Associació Catalana de l’Hemofília amb la finalitat d’impulsar la creació d’una
fundació que tingués per objectiu la protecció de
la salut i l’assistència a situacions precàries dels
malalts afectats per coagulopaties congènites i
llurs familiars, com a conseqüència de la seva
afectació per VIH. www.hemofilia.cat

[Galiza]

organitza:

FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA DE
L’HEMOFÍLIA
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116 PRÉSTECS CO
trobada
seccions
socis
préstecs
reflexió

Préstecs a curt i llarg termini
1.109.400€

Andalusia: 89.000 €
VERDE MOSCÚ S.COOP.
AND

EL TIMBAL, SCCL

a 84 mesos

29.000 €
a 48 mesos

AND68 Verde Moscú Ecofashion & Fair Trade és una botiga
de roba, calçat i complements ecològics i de comerç just. Totes
les peces i marques són respectuoses amb el medi ambient i
amb les persones que les han realitzat. El préstec finança l’ampliació i creixement de l’activitat de la cooperativa, que vol dissenyar i fabricar la seva pròpia marca.
3D IMPACT, SOC. COOP.
60.000 €
AND
a 96 mesos
AND71 Cooperativa que desenvolupa la seva activitat en el

camp de la impressió 3D com a instrument d’inserció social i
protecció del medi ambient fabricant consumibles a partir del
reciclatge de plàstic urbà. El préstec finança l’adquisició de la
maquinària necessària per engegar el projecte de recuperació de
plàstics urbans per a l’elaboració de la matèria primera.

Aragó 20.000 €
INTER
COOPERACIÓ

GRUPO LA VELOZ
20.000 €
COOPERATIVA
a 60 mesos
ARA104 Grup que treballa, des de 1993, per construir i poten-

ciar projectes econòmicament viables, ecològicament sostenibles i
socialment justos. Empresa de referència en el sector del transport
urgent, logística i distribució. El préstec, en el marc de la intercooperació amb el projecte AROPA2, sòcia de Coop57, finança les
necessitats de la posada en marxa d’una botiga de venda al detall
de roba de segona mà.

Astúries 100.000 €
MARPOL TCE, S.COOP.
100.000 €
ASTUR
a 72 mesos
AST05 Cooperativa de treball de nova creació que té per objec-

te social la creació de llocs de treball en format cooperatiu a través
de la gestió de residus, serveis de recollida d’olis usats i residus
als ports de Gijón i Avilés generant un impacte mediambiental
positiu. El préstec finança la posada en marxa i consolidació del
projecte cooperatiu.

Catalunya: 681.200 €
FOLGADO PISCINES, SCCL

10.8000 €
a 60 mesos

CAT1141 Cooperativa de treball ubicada a Calella de la Costa
creada l’any 2001 i vinculada al manteniment de piscines per
garantir la màxima qualitat sanitària de les instal·lacions i la
seguretat dels usuaris, i també per introduir processos més ecològics. El préstec finança la compra d’una furgoneta de segona mà
pel desenvolupament de l’activitat de la cooperativa.
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120.000 €

CAT1156 El Timbal és un centre pioner de formació i creació
escènica a Catalunya amb més de 45 anys d’història. Es treballa
en la formació tant personal com professional en l’àmbit teatral i
audiovisual amb un model pedagògic propi i viu que cerca la formació integral de l’actor. El préstec finança l’adaptació del local
a la normativa d’espais culturals i educatius de l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
BESCANVI D’USATS SLL

6.000 €
a 36 mesos

CAT1157 Societat laboral nascuda al 2014 i ubicada a Arbú-

cies que gestiona una botiga de compra-venda de productes usats
relacionats amb el vestir, el calçat i la llar, entre d’altres per tal de
poder reutilitzar, reparar i allargar la vida útil dels productes. El
préstec finança la posada en marxa de la botiga.

ASSOCIACIÓ RUIDO
PHOTO

24.000 €
a 60 mesos

CAT1158 RUIDO Photo és una associació nascuda l’any 2004
i amb seu a Barcelona, integrada per fotògrafs, periodistes i dissenyadores, que entén el documentalisme com una eina de reflexió
i de transformació social. El préstec finança la remodelació del
nou local de lloguer al carrer Torrent de l’Olla cantonada Montseny de la Vila de Gràcia (Barcelona).
HANDYTECH, SCCL

16.300 €
a 6 mesos

CAT1165 Cooperativa de treball a les comarques tarragoni-

nes, a Castell de Montornès, nascuda a la dècada dels vuitanta.
Motivada per l’autogestió, la participació i el treball en xarxa,
la cooperativa es dedica a la realització de climatitzacions,
instal·lacions elèctriques i l’ús d’energia solar en l’àmbit de la
construcció. El préstec finança les necessitats de circulant de la
cooperativa.

ASSOCIACIÓ OBRADOR
XISQUETA

50.000 €
a 60 mesos

CAT1173 L’Associació treballa l’aprofitament de la llana
d’ovelles de raça Xisqueta i la formació d’artesans i artesanes amb
una artesania de qualitat 100% local i 100 % artesana amb la finalitat de pagar un preu just per la llana dels pastors i pastores
del Pirineu. El préstec amortitza un préstec anterior amb Coop57
i finança el pla d’expansió i creixement de l’entitat per els propers
anys.
ARÇ CORREDORIA
D’ASSEGURANCES SCCL

50.000 €
a 36 mesos

CAT1176 Arç és una corredoria d’assegurances especialitza-

da en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i
les energies renovables. El projecte ARÇ va començar l’activitat la
primavera del 1983, inspirat en el cooperativisme autogestionari.
El préstec finança la compra de la cartera de clients de l’asseguradora Cover Ius SL.

1r SEMESTRE 2015

ONCEDITS 4.227.938,54 €
TOTAL

CERVESA CAPFOGUER,
SCCL

85.000 €
a 120 mesos

CAT1177 Cooperativa de treball de recent creació ubicada a
Santa Coloma de Gramenet i que es dedica a la producció i distribució de cervesa artesana i de proximitat i a la restauració. El
préstec finança la compra de maquinaria per produir de la cervesa artesana Capfoguer i les obres d’adequació del local per al nou
Brew Pub Capfoguer (cerveseria amb degustació).

MENJADOR CA LA ROSA

25.000 €

GRUP DEL LLIBRE,
SCCL

ASSOCIACIÓ GATS

13.000 €
a 5 mesos

CAT1182 L’Associació GATS (Grups Associats de Treball So-

ciocultural) treballa per la transformació social des de múltiples
vessants. Projectes d’inserció sociolaboral, de defensa del medi
ambient, projectes de democràcia econòmica i social, educació
i formació, la gestió cultural com a eina d’inclusió social, entre
d’altres. El préstec finança el pagament del cànon de contractació
de l’explotació d’una guingueta a la platja del Prat de Llobregat.

CENTRE DE DIA
EL TRÈVOL, SCCL

5.000 €
a 10 mesos

CAT1183 El Centre de Dia El Trèvol és un projecte que presta

atenció diürna a persones grans amb dependència a l’Hospitalet
de Llobregat. Des de l’any 2004 s’ha anat consolidant com un
centre de referència al municipi col·laborant amb les administracions públiques i els treballadors i treballadores socials. El préstec
finança les necessitats de circulant de l’entitat.

LA RELLA, INICIATIVES
SOCIOCULTURALS AL
15.000 €
LLUÇANÈS
a 60 mesos
CAT1191 La Rella és un projecte de dinamització cultural i

comercial del territori. Fruit d’aquest plantejament es va crear
una revista quinzenal i un portal digital amb un compromís actiu
cap al Lluçanès i la seva gent. El préstec finança la renovació dels
equips informàtics i la professionalització de l’equip de treball.

LA SARGANTANA DALT
DE LA VILA, SCCL

6.000 €
a 24 mesos

CAT1193 La Sargantana Dalt de la Vila és una cooperativa de

treball i consum que sorgeix d’unir el restaurant La Sargantana
amb un projecte cultural iniciat al barri badaloní de Dalt de la
Vila. El préstec finança el cost de les reparacions i de substitució
de maquinaria de la cuina.

a 36 mesos

CAT1195 El Grup del Llibre és una entitat creada el 1973 a
Barcelona, essent el primer club de lectors dels Països Catalans.
L’any 2005 es va convertir en cooperativa de consum. La funció
bàsica és la de contribuir a normalitzar la llengua catalana a
través dels llibres i de l’activitat editorial. El préstec finança les
necessitats de circulant de l’entitat.
ASSOCIACIÓ GATS

a 48 mesos

CAT1180 El Menjador Ca la Rosa és un menjador ecològic de
recent creació del barri de La Sagrera de Barcelona, creat per algunes famílies a partir de la necessitat d’oferir menjar sa i temps
de migdia de qualitat als seus fills. El préstec finança l’adequació
del nou local per desenvolupar l’activitat del menjador cooperatiu per a col·lectius.

11.000 €

8.100 €
a 24 mesos

CAT1196 L’Associació GATS (Grups Associats Treball Socio-

cultural) treballen per la transformació social des de múltiples
vessants. Projectes d’inserció sociolaboral, de defensa del medi
ambient, projectes de democràcia econòmica i social, educació
i formació, la gestió cultural com a eina d’inclusió social, entre
d’altres. El préstec finança la compra de maquinària per poder
utilitzar a diferents esdeveniments que l’entitat porta a terme.

COANEGRA S.COOP

trobada
seccions
socis
préstecs
dades

20.000 €
a 60 mesos

CAT1200 Cooperativa agrària i de consum de Mallorca fruit
de la unió d’un grup de persones, l’any 2010, per consumir productes ecològics produïts en un entorn proper a uns preus assequibles. El préstec finança l’equipament pels horts de la cooperativa i una furgoneta per realitzar la distribució.
ADV de Producció
Ecològica de PONENT

14.000 €
a 60 mesos

CAT1203 Associació formada per pagesos i pageses creada
l’any 2013 i sorgida de la necessitat de prestar un assessorament
encarat a la producció ecològica a les comarques de Ponent. El
préstec finança la compra d’un vehicle per poder realitzar les tasques de suport tècnic als pagesos ecològics socis.
FUNDACIÓ
DESENVOLUPAMENT
137.000 €
COMUNITARI
a 73 mesos
CAT1205 La Fundació Desenvolupament Comunitari és una

entitat d’economia social i solidària creada l’any 1993 que treballa en la recerca i experimentació d’eines de transformació social
a través del diàleg, treballant àmbits com la participació ciutadana, la mediació i acció comunitària i la inclusió social. El préstec
serveix per reforçar l’estructura financera de l’entitat..

ALTER SPORT, SCCL

40.000 €
a 60 mesos

CAT1208 Cooperativa creada al 2011 i ubicada al Berguedà.
Es dedica a prestar serveis esportius (centre esportiu i activitats
extraescolars) i dissenyar software per a la promoció de l’activitat
física, la salut i el turisme actiu. El préstec finança la reestructuració financera de l’empresa per tal de poder consolidar l’activitat de l’entitat.

butlletí
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LAMARDETAPES, SCCL

25.000 €
a 48 mesos

CAT1209 Cooperativa de treball que gestiona un restaurant,

trobada
seccions
socis
préstecs
reflexió

amb plats de menú els dies feiners i tapes. El restaurant està ubicat a Arenys de Mar, al costat del mercat municipal i les seus
proveïdors són pagesos i botigues del mateix mercat. El préstec
finança la posada en marxa del restaurant.
,

Euskal Herria: 46.000 €

26.000 €

ARRIKOOP, KOOP.ELK.
TXIKIA

a 72 mesos

EH07 Cooperativa creada per gestionar l’hostal-restaurant a l’im-

moble Alfa-Arrigorri d’Ondarroa després de guanyar el concurs públic fet per l’ajuntament. L’edifici consta de tres plantes, amb vint
habitacions, una altra planta restaurant i una altra per a activitats
socioculturals, amb terrasses annexes. El préstec finança la posada
en marxa de l’hostal cooperatiu Arrigorri.

ASSOCIACIÓ ONG “PAUSU
MEDIA”

20.000 €
a 60 mesos

EH08 Pausumedia neix l’any 2004, compromesa amb els valors

dels mitjans de comunicació comunitaris, amb l’objectiu de potenciar-ne la seva creació i promoure l’ús de l’eusquera a la comarca
del Bidasoa. El préstec finança la compra del material tècnic per a
la instal·lació de la nova antena a Bera de Bidasoa i el transport necessari del so des d’Hendaia fins a Bera de Bidasoa a través de la
muntanya Larrun.

Galiza: 76.000 €
ASOCIACION ASPROMOR

36.000 €
a 120 mesos

GZ43 L’Associació Pro-Minusvàlids d’Ortegal (Aspromor) fou
fundada el 1984 per iniciativa d’un grup de pares i mares per satisfer les necessitats de suport de les persones amb discapacitat intel·
lectual de la Comarca de l’Ortegal. El préstec finança l’activitat
ordinària de l’associació.
TAGEN ATA LINGUA E
COMUNICACIÓN, S.COOP.
25.000 €
GALEGA
a 12 mesos
GZ44 Cooperativa de treball que representa un grup de tre-

ball col·laboratiu i actiu. Ofereix serveis d’e-learning, continguts
digitals educatius i formatius, redacció web, serveis lingüístics i
comunicació social. El préstec finança les despeses de funcionament i les activitats programades per al curs 2015-16.

CONSUMO CONSCIENTE
ARBORE S.COOP.GALEGA

15.000 €
a 61 mesos

GZ45 Projecte que té com a objecte social l’associació de per-

sones sòcies consumidores de la cooperativa, amb la finalitat
d’aconseguir els productes ecològics amb la millor relació qualitat-preu, com a part d’un projecte socio-econòmic emmarcat en
els principis d’una economia social i solidària. El préstec finança
les inversions necessàries per a l’adequació del nou local social
de la cooperativa.

Madrid: 30.000 €
30.000 €

REDES SOC. COOP.
MAD

a 84 mesos

MAD56 Cooperativa formada per un equip de sòcies i de treba-

lladores especialitzades en diferents àmbits de les ciències socials
que promouen la transformació de la societat des de la intervenció amb persones en situació de risc i/o exclusió. El préstec finança la inversió per a la reforma del nou local de la cooperativa per
augmentar l’atenció a famílies i menors del municipi.

PRÉSTECS SOLIDARIS

67.200 €

Els treballadors i treballadores subcontractades de Telefónica-Movistar, van començar una
vaga el passat 7 d’abril de 2015 per lluitar pels seus drets laborals, en el que va ser conegut
com La Revolució de les Escales. En aquest context, es va crear una caixa de resistència per
tal que els seus membres poguessin afrontar les despeses durant els dies que durés la vaga
atès que no obtindrien ingressos. Algunes entitats sòcies de Coop57, en solidaritat amb els
treballadors i les treballadores en vaga, han sol·licitat préstecs a Coop57 per tal de poder
nodrir la caixa de resistència dels treballadors i treballadores en lluita.

Pr.1

COL·LECTIU 30.500 €
RONDA

Pr.2
IAC

Pòlisses
de crèdit
A data de 30 de juny de 2015, Coop57
tenia vigents un total de 23 Pòlisses
de Crèdit concedides a entitats sòcies
de serveis, per un saldo disposat global de 795.661,52 €
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20.000 €

Pr.3

ATENEU
LA TORNA

6.100 €

Pr.4

BIDÓ DE
10.600 €
NOU BARRIS

Endosament de factures
[Andalusia] TOTAL: 122.000 €

❚❚AND66 FUNDACIÓN GIRASOL
❚❚AND67 FUNDACIÓN GIRASOL
❚❚AND72 ZEMOS 98, SCA

377.210,42 €

Factures emeses a:
30.000 € DG de Serveis Socials, Junta d'Andalusia
72.000 € DG de Serveis Socials, Junta d'Andalusia
20.000 € Ajuntament de Sevilla

[Aragó] TOTAL: 20.000 €
❚❚ARA103 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 20.000 €
[Catalunya] TOTAL: 185.210,42 €
40.210,42 €
❚❚CAT1168 NOU INDRET, SCCL
65.000 €
❚❚CAT1181 BATABAT, SCCL
80.000 €
❚❚CAT1192 ASSOCIACIÓ ASPASIM
[Madrid] TOTAL: 50.000 €
50.000 €
❚❚MAD55 HELICONIA S.COOP.MAD

Diputació de Saragossa
Diversos
Corporació de Mitjans Audiovisuals S.A.
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Ajuntament de Fuenlabrada

1r SEMESTRE 2015

Avançaments de		
subvencions, convenis i factures

1.920.666,60 €

[Andalusia] TOTAL: 83.400 €

❚❚AND65

CERVEZAS MOND S.C.AND

19.400€ Inversions productives

Junta d'Andalusia

❚❚AND69

SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO

5.0000 € Orientació i inserció professional

Servicio Andaluz de Empleo, Junta d'Andalusia

❚❚AND70

ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES

14.000 € Gestió d'equipaments

Ajuntament de Sevilla

[Aragó] TOTAL: 131.240€

❚❚ARA101 IDEMA-INICIATIVAS DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE
❚❚ARA102 ASSOCIACIÓ AMEDIAR
❚❚ARA105 TRANVIASER

6.240 € Estudis i recerca

Diputació Provincial de Saragossa

100.000 € Intermediació Comunitària
25.000 € Gestió de residus

Ajuntament de Saragossa

❚❚CAT1140 XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

70.000 € Custòdia del territori

Programa Europeu "LANDLIFE"

❚❚CAT1142 FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT CAMP DE L’ARPA

30.000 € Gestió d'equipaments culturals

Ajuntament de Barcelona

❚❚CAT1143 INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA

32.000 € Conservació de la biodiversitat

DP de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1144 NOU SET, SCCL

50.000,€ Inserció socio-laboral

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

41.800 € Desenvolupament comunitari i sostenible

Diversos

❚❚CAT1146 CONSELL D’ASSOCIACIONS DE BARCELONA

140.000 € Foment de l'associacionisme

Ajuntament de Barcelona

❚❚CAT1147 ASSOCIACIÓ TRANSFORMAS

30.000 € Inserció social

❚❚CAT1148 GRUPS ASSOCIATS TREBALL SOCIO-CULTURAL (GATS)

25.000 € Generació d’ocupació i participació comunitària Ajuntament del Prat de Llobregat

❚❚CAT1149 FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA

50.000 € Foment del moviment ateneïstic

Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1150 BIDÓ DE NOU BARRIS

65.000 € Activitats culturals

Of. Suport a la Iniciativa Cultural, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1151 IDARIA, SCCL

14.000 € Gestió forestal

DP d’Agricultura, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1152 L'OLIVERA, SCCL

25.000 € Conreu de vinya

Ajuntament de Barcelona

❚❚CAT1153 FUTUR JUST, Empresa d’Inserció, SL
❚❚CAT1154 ASSOCIACIÓ ASPASIM
❚❚CAT1155 ASSOCIACIÓ ESPAI D’INCLUSIÓ I FORMACIÓ CASC ANTIC

96.092,10 € Inserció socio-laboral

DP de Benestar i Família, Generalitat de Catalunya
DG d’Agricultura i Ramaderia, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1161 IMPULSEM, SCCL

60.000 € Emprenedoria i Inserció laboral

❚❚CAT1162 ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA GRATUÏTA

40.000 € Foment al periodisme en català

❚❚CAT1163 ASSOCIACIÓ RODES

54.700 € Inserció social

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya
DG de Mitjans de Comunicació, Generalitat de
Catalunya
DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1164 ASSOCIACIÓ HABITATS

12.600 € Custòdia del territori

DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

103.250 € Universitat Catalana d'Estiu

Diversos

❚❚CAT1167 TAMAIA, Viure sense violència, SCCL

15.000 € Prevenció de la violència masclista

❚❚CAT1169 FUNDACIÓ EMYS

15.160 € Custòdia del territori

DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1170 E.I SAMBUCUS, SCCL

40.000 € Inserció laboral

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1171 ROBA AMIGA, empresa d’inserció, SL

89.400 € Inserció laboral

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1172 CENTRO CULTURAL GITANO LA MINA

40.000 € Suport socioeducatiu i cultural

Diversos

❚❚CAT1174 COMUNITAT PALESTINA DE CATALUNYA

14.000 € Cooperació internacional
25.979,50 € Biodiversitat i infraestructures ramaderes

Secretaria de Família, Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona
DG de Medi Natural i Biodiversitat, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1178 ASSOCIACIÓ REBOBINART

45.000 € Art urbà

Ajuntament de Barcelona

❚❚CAT1179 E.I. ADAD L’ENCANT,SL

62.175 € Inserció laboral

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1184 CENTRE ASSISTENCIAL CANAAN

20.000 € Lluita contra la drogodependència

Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1185 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

20.000 € Cultura Popular Catalana

OSIC, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1186 ASSOCIACIÓ GENERA

25.600 € Drets de les dones

Diputació de Girona

❚❚CAT1187 ASSOCIACIÓ TRENCA

50.000 € Custòdia del territori i educació ambiental

Diversos

❚❚CAT1189 ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE CIRC DE CATALUNYA

120.000 € Atenció a les persones
20.000 € Gestió cívica d'equipaments

DP de Salut, Generalitat de Catalunya
Institut de Cultura de Barcelona

❚❚CAT1190 ASSOCIACIÓ PANORAMA 180

4.320 € Foment de la cultura lliure

Diputació de Barcelona

❚❚CAT1197 LABCOOP, SCCL

9.600 € Emprenedoria cooperativa

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1198 IPCENA

7.500 € Preservació del medi ambient

Diputació de Lleida

❚❚CAT1199 ASS. DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA i BALEARS

20.000 € Intervenció socio-comunitària

Diputació de Barcelona

❚❚CAT1201 CONFAVC

35.450 € Enfortiment del teixit veïnal

DP Benestar i Família, Generalitat de Catalunya

❚❚CAT1202 ASSOCIACIÓ CIEMEN
❚❚CAT1204 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS

8.900 € Estudis i recerca històrica
18.000 € Conservació dels ecosistemes aquàtics

Convenis de circulant

dades

Inst. Cat. d’Assistència i Serv. Soc., Generalitat de Catalunya

15.000 € Assistència tècnica rural

❚❚CAT1188 FEDERACIÓ SALUT MENTAL DE CATALUNYA

préstecs

DG d’Eco. Social i Cooperativa, Generalitat de Catalunya

39.500 € Atenció a la discapacitat psíquica

❚❚CAT1160 ADV PONENT

❚❚CAT1175 ASSOCIACIÓ PAISATGES VIUS

socis

DP de Justícia, Generalitat de Catalunya

6.000€ Eines de socialització

❚❚CAT1166 FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

seccions

Ajuntament de Saragossa

[Catalunya] TOTAL: 1.706.026,60 €

❚❚CAT1145 L’ARADA, CREATIVITAT SOCIAL, SCCL

trobada

DP de Presidència, Generalitat de Catalunya
DG de Polítiques Ambientals, Generalitat de Catalunya

25.000 €

Servei finançament circulant
[Catalunya] TOTAL: 10.000 €

❚❚CAT1210 EDUXARXA, SCCL

10.000 €

[Asturies] TOTAL: 15.000 €

❚❚AST04

ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EL TELAR

15.000 €
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Entenent les particularitats de Coop57
trobada
seccions
socis
préstecs
reflexió

Que ens expliquen
els gràfics del butlletí?
En les últimes pàgines de cada butlletí us oferim les
grans dades econòmiques de Coop57, tant pel que
fa a les aportacions de socis i sòcies com pels préstecs concedits. Seguint el principi de transparència,
la intenció és que tots els socis i sòcies de Coop57
coneguin els volums econòmics i que, de manera
senzilla, els puguin interpretar. En aquesta edició de
pedaCOOPgia explicarem els conceptes que s’hi detallen i què contenen cadascun d’ells.
L’objectiu de Coop57, com hem explicat moltes vegades,
és treballar en favor d’una transformació social en positiu
cap a realitats que entenem que són més desitjables. Per
contribuir a aquest objectiu, Coop57 ho fa, de manera especialment intensa, des del prisma financer.

“Les aportacions dels
socis i sòcies de
Coop57 es divideixen
en dues categories:
l’aportació obligatòria i
l’aportació voluntària”
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• Aportacions voluntàries: Són totes aquelles aportacions
addicionals al capital mínim obligatori. Els diners recollits
en forma d’aportacions voluntàries són els que s’utilitzen
per a la concessió de préstecs i, per tant, són indispensables
pel funcionament de Coop57.
Volum anual de préstecs concedits

En aquest gràfic hi ha dues grans dades: el total de préstecs
concedits i el saldo viu de préstecs. Per entendre aquest gràfic és molt important entendre la diferència entre aquests dos
conceptes:

Simplificant, el que fa Coop57 és demanar-li a la societat que li
deixi diners per tal de canalitzar-los cap al finançament de les
seves entitats sòcies. Entitats que, al desenvolupar la seva tasca,
generen impactes socials positius i que per tant, empenyen la
nostra realitat cap a situacions més equitatives i sostenibles.

• El total de préstecs concedits són els nous préstecs concedits
durant un període temporal determinat com, per exemple,
un semestre o un any.
• El saldo viu de préstecs, en canvi, és la suma de tot el capital
pendent de retornar de préstecs encara vigents en una data
concreta, independentment de quan s’han concedit. És com
una fotografia d’un moment concret, per exemple, a 30 de
juny de 2015

Aquesta activitat d’intermediació és el que volen explicar els
gràfics.

El total de nous préstecs concedits està dividit en 4 grans blocs o
tipologies de finançament:

Saldo de les aportacions de socis i sòcies

• Els préstecs d’inversió: préstecs que l’entitat receptora
necessita per fer qualsevol tipus d’inversió o millora en la
seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com l’entenem.
• Pòlisses de crèdit o finançament de circulat: préstecs
per a proporcionar liquiditat a les entitats per tal de poder
afrontar operacions a curt termini pel seu funcionament
ordinari.
• Avançaments de subvencions, factures i convenis: són
crèdits per avançar l’import de subvencions, factures o convenis ja concedits on el pagament encara no s’ha efectuat.
• Préstecs participatius: es tracta d’un finançament amb
vocació de permanència pensada per a les entitats que estan en procés de creixement o ampliació de la seva activitat.

Les aportacions dels socis i sòcies de Coop57 es divideixen en
dues categories: l’aportació obligatòria i l’aportació voluntària.

”En el gràfic de
préstecs concedits, hi
ha dues grans dades:
el total de préstecs
concedits i el saldo viu
de préstecs. És
important entendre la
diferència entre
aquests dos
conceptes”

Expliquem algunes de les particularitats
de Coop57. Aquelles característiques
que ens fan diferents i que donen valor
al nostre projecte. Un espai perquè tots
els socis i sòcies vagin coneixent, amb
profunditat i transparència, Coop57.

• L’aportació obligatòria és una aportació mínima requerida
per a poder ser soci o sòcia de Coop57. En el cas dels socis i sòcies col·laboradores, aquesta quantitat està fixada
amb 300 euros. En el cas de les entitats sòcies de serveis, la
quantia és de 901,52 euros.
• Addicionalment al capital mínim obligatori, els socis i sòcies de Coop57 poden realitzar aportacions voluntàries al
capital social de la cooperativa fins a un màxim de 200.000
euros (límit marcat per evitar una concentració excessiva
de capital en un sol soci).
Per tant en el gràfic d’aportacions es diferencia entre:
• Fons propis: Hi són compreses totes les aportacions obligatòries, tant les dels socis i sòcies col·laboradores com de
les entitats sòcies de serveis. A més a més en aquesta partida
s’hi compten les reserves i el fons fundacional de Coop57.
• Fons de garantia de préstecs: Des del 2012, quan a una
entitat se li concedeix un préstec, aquesta realitza una
aportació addicional al capital social de la cooperativa per
tal d’anar nodrint un fons solidari que s’utilitzaria en cas
de necessitar afrontar possibles impagaments. Aquesta partida també forma part dels fons propis però que per la seva
especificitat, es considera rellevant singularitzar.

De la suma d’aquests 4 grans blocs s’obté el total de nous préstecs concedits.
Per últim, en aquest gràfic també s’hi reflecteix la suma total de
títols participatius gestionats per Coop57. Els títols participatius
són aquelles emissions que entitats sòcies de Coop57 realitzen
per tal de poder portar a terme algun tipus d’inversió important
que en pugui consolidar o expandir el projecte.
En resum, aquests dos gràfics no pretenen ser el balanç de situació de Coop57, sinó poder oferir, de manera clara, agregada i
senzilla l’activitat de captació de recursos i de concessió de préstecs i, així, ajudar a dimensionar l’activitat de la cooperativa i
explicar-ho a la base social.
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“El futur que tant els espanta arribarà. I llavors
el que quedarà de nosaltres serà la confiança
indestructible que vam mantenir en la foscor.”

c/ Premià, 13-15, baixos
08014 Barcelona
Tel. 93 268 29 49
A/e: coop57@coop57.coop

www.coop57.coop
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