
05butlletí informatiu de
se

m
br

e d
el 

20
03

Resultats 2003
El Consell Rector de COOP57 té previst
convocar l’Assemblea ordinària de la coo-
perativa després de Setmana Santa i, com
a molt tard, a mitjans del mes de maig.
La valoració i aprovació dels resultats del
2003 i el pla de treball i els pressupostos
corresponents al 2004 seran punts de l’ordre
del dia, així com l’aprovació del tipus
d’interès que s’aplicarà al conjunt de les
aportacions dels socis i sòcies col·laboradors
durant l’any 2004.
De forma molt sintètica us avancem un resum dels principals objectius assumits en funció dels acords
presos a l’assemblea del mes de maig de 2003.
Podem considerar l’any 2003 com un any de consolidació del projecte COOP57.
L’arrelament de COOP57 com un sistema alternatiu financer es concreta en el creixement del volum de
préstecs concedits i d’aportacions rebudes dels socis i sòcies col·laboradors.
Els resultats positius de l’exercici donen solidesa al projecte.
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Ampliació base social

■ 7 noves entitats socies.
■ 50% increment socis col·laboradors.
■ Elaboració d’un nou tríptic de difusió.

Resultats econòmics

■ 57% d’augment dels ingressos per préstecs.
■ Resultats nets positius.
■ No s’han incrementat les despeses respecte

el 2002.

Comunicació als socis

■ Edició butlletins informatius 3 i 4.
■ Posta en marxa de la pàgina web en català.

Nous productes financers

■ Posta en marxa del finançament de circulant
(juny 2003).

■ Finançar les subvencions atorgades pel Dep.
Treball Generalitat per formació (setembre
2003).

Crèdits concedits i aportacions dels socis

■ 13 préstecs concedits a llarg i mig termini per un import de 467.596 euros.
■ 14 operacions de finançament de circulant per un valor total de 80.500 euros.
■ El total de les noves aportacions de socis i sòcies col·laboradors va ser de 213.864 euros.

mailto:coop57@coop57.coop


7C Societat Cooperativa
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

És una cooperativa de treball constituïda l’any
1998 formada per advocats, economistes, graduats

socials i auditors.
Provenen d’una
escissió  d’una
cooperativa creada
l’any 1984.
Actualment són 6
socis i la seva ac-

tivitat principal és l’assessorament jurídic i econò-
mic d’entitats de l’economia social.
Són membre de la Federació de Cooperatives de
Treball i participen en diferents projectes associa-
tius. Actualment estan constituint amb altres
col·lectius una cooperativa de segon grau per oferir
serveis d’auditoria a les cooperatives.

Associació Cultural Illacrua
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Aquesta associació neix per la ini-
ciativa d’un grup de
persones procedents de
diversos moviments
socials emancipadors:
antimilitarista, sindical,
independentista, d’alli-
berament gai i lèsbic,
veïnal i llibertari... que
constaten la inexistència
de publicacions que parlin
d’aquests moviments i de la seva capacitat trans-
formadora.
Editen l’any 1992 el primer número de la revista
Illacrua, especialitzada  a tractar l’actualitat des
de l’anàlisi i alternatives aportades pels moviments
socials.
A partir del setembre de 1995 i, conjuntament
amb la revista, comença a publicar números

monogràfics on pretenen abordar temes “alterna-
tius al model productivista que destrossa la base
material de la vida, alternatives a l’atur, però
també a un treball explotador i alienant, a una
cultura prefabricada i conservadora, alternatives
per alliberar als pobles oprimits del món, o alter-
natives a la vida alienant urbana”.
Avui, després de més de 10 anys, Illacrua, de
periodicitat mensual, és una realitat amb més de
1.000 subscriptors i es distribueix a una quinzena
de punts de venda.
Participen en la Coordinadora de Premsa Lliure,
formada per la premsa escrita i digital contrain-
formativa dels Països Catalans i són membres de
l’Associació de Publicacions en català.

Ateneu LA TORNA
Aportació: Obligatòria (901,52 Euros)

Ateneu consti-
tu ï t  e l  mes
d’octubre del
1995 al barri de

Gràcia de Barcelona com espai de confluència
social i política i de solidaritat de joves del barri.
Durant aquests anys les principals tasques han
estat la realització periòdica d’activitats de sensi-
bilització social (xerrades, debats, fòrums..), fo-
mentar l’autoorganització, ser un espai de trobada
i oci (carrer Vallfogona), dinamitzar la Coordinadora
Popular de Festes (que aglutina els col·lectius
alternatius a la Festa Major de Gràcia a la Plaça
del Diamant).
Compromès en les lluites socials, i malgrat centrar
originàriament la seva activitat en el barri, l’ateneu
La Torna ha participat de forma activa en diferents
alternatives socials: Campanya contra l’Europa
del Capital, Plataformes cíviques i antifeixistes,
Plataforma per Engunkaria i recentment, contra
la guerra a l’Iraq i està integrat en la Coordinadora
de Casals i Ateneus dels Països Catalans.
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Noves entitats sòcies
Segon semestre de l’any 2003
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Nous adherits i adherides

• Ramon Serna Ros • Jordi Oriola Folch

• Daniel Serna Borrás • Guillem Romeu Fortuny

• Gemma Fuster Cardona • Núria Prat Parcet

• Ma. Àngels Hosta Calderer • Daniel Pons Pulido

• Carme Gistau Gistau • Cristina Lecina Escuder

• Esmeralda Saiz Gargallo • Albert Fargas Bespin

• Glòria Gimenez Forner • Ramon Pascual Sanpons

• Ma. Pilar Grao Perez • Yolanda Pallarès Sánchez

• Rosa Ma. Prats Fuxet • Ma. Luisa Martínez Martínez

• Maria Sol Blanco Álvarez • Daniel Hernández Rodríguez

• Pilar Franco Salcedo • Cristina Ribot Font

• Roger Jornet Ginesta • Julio Campos Noguera

• Anna Ginesta Pujol • Manuel Romera Rodíguez

• Josep Ma. Gasch Hurios • María Ruiz Rodríguez
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Préstecs concedits des de juliol del 2003

PR 62 Associació EL BROT    Quantia: 7.000 Euros   Termini: 3 anys

Cinc col·lectius de joves, nascuts en els centres socials “okupats” del barri de St. Andreu de Barcelona,
conflueixen per crear aquesta associació amb l’objectiu de poder llogar un local i dur a terme amb més

solidesa i continuïtat la seva tasca (potenciar una alternativa vegetariana, crear
una biblioteca dels moviments socials, distribuir música, llibres i revistes
alternatives i contraculturals, i donar suport a presos i preses tant dels moviments
socials com comuns).
Funcionen de forma autònoma, autogestionaria i assembleària.
La sol·licitud de préstec és per poder finançar la compra de materials per adequar
el local, fer la cuina i les obres del bar.
Ells aporten el treball i tot el cost del contracte del lloguer, la fiança, les altes
de llum, aigua i gas, els dipòsits, els permisos municipals...

PR 63 Desenvolupament Comunitari    Quantia: 43.500 Euros   Termini: 4 mesos

Associació creada el 1993 amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes de sostenibilitat, cohesió
social, convivència i qualitat de vida de la nostra societat mitjançant serveis de recerca, consultoria,
formació, mediació intercultural i gestió de programes experimentals.
Està formada per una plantilla de 30 membres entre tècnics i administratius.
El préstec concedit per COOP57 és per avançar la subvenció atorgada pel Departament de Treball de la
Generalitat per dur a terme el projecte “Espai Jove”. És un itinerari d’orientació i inserció social per a joves
menors de 25 anys amb risc d’exclusió social que es realitza a la població de Roda de Bara (Tarragona).
Es treballa en Xarxa amb els ajuntaments i institucions de la zona per captar i diagnosticar les necessitats
d’aquest col·lectiu i fer contactes amb les escoles i empreses de l’àrea per ajudar a la seva inserció social.

PR 64 ALBERA sccl    Quantia: 60.000 Euros    Termini: 6 mesos

Albera és una cooperativa de treball, del sector de la fusta, creada l’any 1990 amb la voluntat de fer una
tasca d’integració laboral de disminuïts. Tenen un contacte molt proper amb el món dels infants, la
pedagogia social i la integració de disminuïts (Fundació Pere
Mitjans).
El motiu de sol·licitar el préstec és finançar la compra de materials
i matèries primeres  per poder fabricar l’equipament complert
de 13 escoles bressol guanyades en concurs públic a diferents
ajuntaments de Catalunya.
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PR 65 ILLACRUA    Quantia: 6.000 Euros    Termini: 1 any i mig

El motiu de sol·licitar el préstec és per finançar una campanya de promoció i
màrqueting amb l’objectiu d’augmentar el número de subscripcions i poder fer
un salt qualitatiu invertint en tecnologia per millorar la revista (incorporació
de 8 pàgines en color i la resta a dues tintes i adjuntar a la revista uns quaderns
sobre temes de participació).

PR 66 ARTIJOC sccl    Quantia: 12.000 Euros    Termini: 2 anys

Petita cooperativa de treball (4 socis) fundada l’any 1999. Té per objectiu
dinamitzar l’art i la interculturalitat mitjançat la creació d’itineraris temàtics
per a les escoles i instituts, tallers, jornades i festes monogràfiques. Artijoc
està elaborant un disseny de mobiliari urbà en el qual el moble és espai de
joc, ens explica com juguen altres cultures i esdevé obra d’art.
Actualment estaven ubicats a Teià en un petit local. Han trobat un local, de
lloguer, més gran a Barcelona. La sol·licitud de crèdit és per finançar les obres
d’adequació d’aquest nou local.

PR 67 LA TORNA Quantia: 30.000 Euros Termini: 5 anys

Després de 8 anys el local actual de La Torna s’ha quedat petit. A l’assemblea general de l’associació de
fa dos anys es va decidir fer un salt endavant que consolidés la tasca realitzada i es va concretar en llogar

un nou local més ampli per convertir-ho en una eina social pel barri.
El nou local vol néixer el proper 1 de gener del 2004 amb una sala
polivalent (amb equip de so, projector de vídeo..) i una aula d’internet,
totes dues gratuïtes, i un servei de bar i cafeteria.
El vell local no s’abandona sinó que es transforma en un magatzem
per 4 col·lectius de joves i en la seu social de la Coordinadora Popular
de Festes. La Torna assumeix una part del cost de lloguer del local.

La sol·licitud de préstec és per finançar les obres necessàries per adequar el local
(instal·lacions, paleta, sanitaris, bar... ) i per la compra del material necessari per equipar la sala polivalent
i la d’internet. El préstec representa el 50% de l’import total de la inversió. La resta es finança amb
recursos propis i amb treball voluntari.
És important destacar que el préstec concedit per COOP57 està avalat per 22 persones, sòcies, de LA
TORNA. La relació de fiadors/es va ser aprovada en assemblea (9 de setembre del 2003), i es va decidir
donar prioritat a aquells treballadors en actiu i amb nòmina, però assumint la totalitat dels presents la
corresponsabilitat subsidiària i solidària.
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Dades sobre préstecs de circulant
[a 31 de desembre del 2003]

 ■ Número d’entitats que han sol·licitat el servei ......................................... 12

■ Número d’operacions .............................................................................. 14

■ Volum total de les operacions ................................................. 80.500 euros

PR 68 FUTUR SOSTENIBLE    Quantia: 31.726 Euros    Termini: 6 mesos

Associació constituïda a principis de 1999, formada per una sèrie d’entitats sense afany de lucre, que
té per objectiu “crear un centre destinat al desenvolupament d’activitats relacionades amb el medi ambient

i convertir-lo en un model d’edifici sostenible per la ciutat de Barcelona”.
Concretament es rehabilita i adequa l’antiga Fàbrica del Gas de la Barceloneta.

La concessió del préstec fa referència a cobrir subvencions ja atorgades per l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona per

un import de 23.726 euros i 2 subvencions per valor de 4.000 euros c/u, atorgades
per l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat.
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Xerrades i presentacions de COOP57

• Presentació a la Federació de Treballadors de Catalunya (F.T.C.)
[9 de juliol del 2003]

Lloc: Can Fulló del Col·lectiu Ronda.
Es va presentar COOP57 a la comissió permanent
de la FTC que agrupa a diferents col·lectius sindicals
assemblearis i alternatius i amb forta incidència en
els seus centres de treball.
Actualment estan en un procés de discussió i debat
amb l’objectiu de celebrar un congrés a principis del
2004.
La reunió va ser molt fructífera. Els assistents, re-
presentants de 15 empreses de diferents sectors
productius i de serveis, van mostrar el seu interès pels objectius i la filosofia de COOP57.

• Festes de la Mercè: exposició sobre la Banca Ètica
[20-24 de setembre del 2003]

COOP57 va participar en l’exposició que FETS va muntar sota el títol “Diners fan bé. Diners fan mal” en
el Moll de la Fusta en el marc de les festes de la Mercè de Barcelona.

• Xerrada al barri de la Sagrada Família de Barcelona
[25 de novembre del 2003]

Lloc: Punt verd del barri de la Sagrada Família
Xerrada sobre Consum Responsable conjuntament realitzada amb altres entitats de diferents sectors:
Germinal, Bosques Naturales....

• Presència en els mitjans de comunicació
[El Periòdic de Catalunya, 4 d’octubre del 2003]

Pàgina sencera amb una entrevista al coordinador de COOP57
en el seu suplement d’Economia.

xifresnotíciesaccionspréstecssocisreflexió
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• Dossier econòmic [13 de desembre del 2003]

Article sobre COOP57 en el context d’un ampli reportatge sobre instruments financers solidaris i ètics.

• Ona Catalana [29 d’octubre del 2003]

Dins del programa “Matins” dirigit per la periodista Neus Bonet es va fer una taula
rodona sobre Banca Ètica i els instruments financers existents a Catalunya conjuntament
amb Oikocrèdit i FETS.

• Visita de les Cooperatives de Treball
de l’Estat de Rio Grande del Sur (Brasil) [novembre del 2003]

El passat mes de novembre representants de 8 cooperatives de treball i membres del govern de l’Estat
de Rio Grande del Sur del Brasil van visitar diferents experiències cooperatives de Catalunya.

Estaven molt interessats en conèixer la filosofia, els principis
autogestionaris i el funcionament  de COOP57.
La trobada, amb un alt nivell de participació, va ser molt enriquidora
per totes les parts.
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Todo empezó el 15 de agosto de 1971. Ese día, el
presidente norteamericano Richard Nixon anuncia
que los Estados Unidos suspenden la convertibi-
lidad del dólar en oro. Así, todo el sistema dispuesto
en Bretton Woods en 1944 se derrumba. También
se firma el certificado de nacimiento de lo que
acertadamente se llama el nuevo capitalismo,
pues restablece la libertad de maniobra monetaria
de Washington, abre vías a las medidas más
radicales de desreglamentación financiera y va a
permitir el impulso de la mundialización (o globa-
lización) liberal.

En los años que siguen, los teóricos de la escuela
monetarista formados en la universidad de Chicago
en torno al profesor Milton Friedman (Premio Nóbel
de Economía 1976 y gran adversario de John
Maynard Keynes) llegan al poder, primero en el
seno de los equipos que rodean al general Pinochet
en Chile, después con Margaret Thatcher en el
Reino Unido, y por último con Ronald Reagan en
Washington.

En nombre de la “revolución conservadora”, van
a mostrar un neoliberalismo agresivo acompañado
de un antikeynesianismo militante para llevar a
cabo la larga tradición de intervención económica
y social del Estado. Comienzan por quebrar los
sindicatos. En seguida se hace posible desregla-
mentar la economía y emprender una cascada de
privatizaciones.

Así se elabora, a lo largo de los años 1980, entre
las principales firmas multinacionales, los bancos

de Wall Street, la Reserva Federal de los Estados
Unidos y los organismos financieros internaciona-
les, lo que se llamará el “Consenso de Washington”.
Una doctrina hecha de disciplina presupuestal,
reforma fiscal, reducción de los gastos públicos,
liberalización de los intercambios comerciales y
de los mercados financieros, así como de las
privatizaciones.

Propuesta como solución universal a todos los
problemas económicos, se le llamará también: el
“pensamiento único”.

En los años 1990, los Estados Unidos van a im-
poner ese “modelo” a los países de Asia oriental.
En particular, la desregulación generalizada de los
mercados financieros. A través del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial van a forzar
a aquellos países y a los de América Latina a
adoptar el modelo económico neoliberal exigido
por el capital norteamericano en contrapartida de
sus inversiones.

UNA REGRESIÓN
Ignacio Ramonet
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Director de Le Monde diplomatique
(Artículo aparecido en Manière de voir 72 diciembre 2003-enero 2004:
“El nuevo capitalismo”).
Traducción: Mabel Sarco
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Con el curso de los años, el FMI va a imponerse
como una suerte de ministerio de finanzas a escala
planetaria con la misión de abrir los mercados
nacionales a la inversión y a su apropiación por
parte los principales países ricos. Imponiendo
sobre todo, en el Sur, planes de “ajuste estruc-
tural1” y buscando por otra parte abolir cualquier
restricción a la libre circulación de las mercancías,
de los servicios y del capital, el FMI se va a
convertir –igual que el Banco Mundial, la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) y el G8– en
una institución central de la mundialización liberal.
¿Qué cosa es esta mundialización liberal? Con-
cierne sobre todo al sector financiero, porque la
libertad de circulación de los capitales y de los
flujos financieros se ha vuelto total, y permite
que ese sector domine, de lejos, la esfera de la
economía.

Esta globalización alcanza hasta los últimos reco-
dos del planeta, ignorando tanto el estatuto de los
individuos y de las empresas como la independen-
cia de los pueblos o la diversidad de los regímenes
políticos. No busca tanto conquistar países, cuanto
conquistar mercados. Su preocupación no es el
control físico de los cuerpos ni la conquista de
territorios, sino apoderarse de las riquezas.

La consecuencia de la mundialización, es la des-
trucción de lo colectivo, la apropiación por el
mercado y el sector privado de las esferas pública
y social. Actúa como una mecánica de selección
permanente bajo los efectos de una competencia
generalizada: el mercado contra el Estado, lo
privado contra el sector público, el individuo contra
la colectividad, el egoísmo contra la solidaridad.
Hay competencia entre el capital y el trabajo. Y
como los capitales circulan libremente, mientras
que los hombres son mucho menos móviles, quien
sale ganando es el capital.

En una economía mundializada, ni el capital, ni
el trabajo, ni las materias primas constituyen, en
sí mismos, el factor económico determinante. Lo
importante es la relación óptima entre esos tres
factores. Para establecer esa relación, las grandes
firmas globales no tienen en cuenta ni las fronteras
ni las reglamentaciones. Eso implica con frecuencia
una fractura de las solidaridades en el seno de

un mismo país. Se llega al divorcio entre el interés
de las firmas globales y el de las pequeñas y
medianas empresas nacionales, entre el interés
de los accionistas de las grandes firmas y el interés
de la colectividad nacional, entre la lógica financiera
y la de la democracia.

Las grandes firmas globales no se sienten para
nada afectadas en la materia; éstas subcontratan
y venden en el mundo entero. Producen donde la
mano de obra es más barata, para vender donde
el nivel de vida es más elevado.

Este nuevo capitalismo constituye una inmensa
ruptura económica, política y cultural. Somete a
las empresas y a los ciudadanos a un dictado
único: “adaptarse”. Abdicar de toda voluntad,
para mejor obedecer las anónimas órdenes termi-
nantes de los mercados financieros. Condena por
adelantado –en nombre del “realismo”– toda
veleidad de resistencia o incluso de disidencia.
Así, son cubiertos de oprobio o definidos como
“arcaicos” todos los arranques proteccionistas,
todas las búsquedas de alternativas, todas las
tentativas de regulación democrática, todas las
críticas de los mercados financieros.

El nuevo capitalismo erige la competencia en la
única fuerza motriz: “Ya sea que se trate de un
individuo, de una empresa o un país, declaró en
el Foro Económico de Davos un antiguo patrón de
Nestlé, lo importante para sobrevivir en este
mundo, es ser más competitivo que su vecino”.

Los Estados ya no tienen la voluntad ni los medios
para oponerse a los mercados. Los gobernantes
aceptan, en general, respetar las consignas de
política económica que definen los organismos
mundiales reunidos en el seno lo que se podría
llamar el “póker del Mal”: FMI, Banco Mundial,
G8 y OMC, que ejercen una verdadera dictadura
sobre la política económica de los Estados.

Al favorecer, durante las dos últimas décadas, el
libre flujo de capitales y las privatizaciones masi-
vas, los responsables políticos han permitido la
transferencia de decisiones capitales (en materia
de inversión, de empleo, de salud, de educación,
de cultura, de protección del ambiente) de la esfera
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pública nacional a la esfera privada internacional.
Los dirigentes de las firmas globales así como los
grupos financieros y mediáticos mundiales deten-
tan la realidad del poder y, por medio de sus
poderosos lobbies, ejercen todo su peso sobre las
decisiones políticas. Confiscan para su beneficio
la economía y la democracia.

Las políticas de ajuste estructural, bajo el nombre
del “Consenso de Washington”, han tenido un
costo social exorbitante. Para favorecer la inversión
internacional, los gobiernos han destruido sus
sociedades. Han aceptado reducir los gastos
públicos de salud y de educación en nombre de
la lucha contra el déficit presupuestal y, por con-
siguiente, han suscitado un crecimiento de las
desigualdades y de la pobreza.

En numerosos países del Sur, las estructuras
estatales, igual que las estructuras económicas
y sociales tradicionales, han sido barridas. Este
nuevo capitalismo va acompañado de destruccio-
nes impresionantes. Se perjudica a empresas
enteras, con los sufrimientos sociales que resultan
de ello: sobreexplotación de los hombres, de las
mujeres y –más escandaloso aún– de los niños:
300 millones de niños son explotados, en condi-
ciones de una brutalidad sin precedentes.

Significa también un saqueo ecológico. Las grandes
firmas arrasan el medio ambiente; sacan provecho
de las riquezas de la naturaleza que son el bien
común de la humanidad; y lo hacen sin freno ni
escrúpulo alguno. Eso se acompaña igualmente
de una criminalidad financiera ligada a los medios
de negocios y a los grandes bancos que reciclan
sumas que superan los 1.000 billones de euros
por año, es decir 20% de todo el comercio mundial
y más que el producto bruto nacional de un tercio
de la humanidad.

El nuevo capitalismo, es la mercantilización gene-
ralizada de las palabras y de las cosas, de los
cuerpos y de los espíritus, de la naturaleza y de
la cultura, lo que provoca una agravación de las
desigualdades. A escala planetaria, éstas se han
agravado en proporciones sin precedentes. La
relación del PBN de los países más ricos y el de
los más pobres era alrededor de 3 a 1 en 1816.
Después de 35 a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973,
de 72 a 1 en 1992, de 82 a 1 en 1995, y de 86 a
1 en el 2000!

Al tomar artículos del Monde diplomatique, algunos
de los cuales se remontan a más de veinte años
atrás, hemos buscado en este número de Manière
de voir, dos objetivos: identificar de la manera
más clara y más pedagógica los perfiles de este
“nuevo capitalismo”, y subrayar cuánto, desde
el comienzo, nuestro periódico se ha interesado
en la proliferación de una doctrina que, para
desgracia de millones de personas, iba a invadir
el mundo.
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[1] Todo plan de ajuste estructural elaborado por el FMI comporta elementos constantes: devaluación de la moneda nacional,
reducción del presupuesto público, despidos masivos de funcionarios, alza delas tasas de interés, control de los salarios,
restricción del crédito, eliminación de las subvenciones, incluidos los productos alimentarios, aumento de las tarifas fijadas
por las empresas de Estado para la energía, el agua, el teléfono; refuerzo de las exportaciones; y privatización de las empresas
del sector público.
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Dades interessants
Evolució de les aportacions de socis i sòcies

Evolució del capital concedit i amortitzat
En euros 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Préstecs concedits 72.163 156.606 68.541 309.407 231.090 467.596
Capital amortitzat 86.131 57.440 74.827 122.739 151.603 244.638

En euros 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aport. obligatòries 197.625 202.132 209.321 233.957 239.604 242.775
Aport. voluntàries 25.866 37.560 90.976 156.846 180.387 203.289
Aport. socis col·laboradors 11.333 17.750 61.233 204.616 345.903 533.694
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