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Trobada 2011
A mode de presentació

Benvolguts socis, benvolgudes sòcies

Teniu a mans el dossier amb el material de la Trobada 2011 de Coop57, que recull el
treball que s’ha estat fent en els darrers mesos en totes les seccions territorials. Hi
trobareu la documentació següent:

• Programa de la Trobada.
• Programa de les taules d’experiències i breu descripció de les entitats que hi

prendran part.
• Preguntes, qüestions i propostes per al debat. Són les aportacions que han

sorgit en els debats preparatoris que s’han dut a terme en cada secció; serviran
per dinamitzar els grups de debats que es faran durant la Trobada.

• Eixos de debat. Són els eixos que vam definir en l’Assemblea general celebrada
el febrer passat i que han servit per articular els debats per a la Trobada.

• Dossiers informatius per a cada eix de debat. Aporten informació i reflexions
per poder debatre amb coneixement de causa.

• Informacions pràctiques del barri de Sants que acull la Trobada: mapa,
allotjaments, llocs on es duran a terme les taules d’experiències, bars i
restaurants...

Per a qualsevol dubte o consulta podeu acudir al punt d’informació que hem habilitat
per a aquesta Trobada.

Aquesta Trobada, de ben segur, serà una fita que marcarà la trajectòria de Coop57 en
els propers anys. A més a més, hem estat capaços d’organitzar-la amb l’esforç de totes
i tots i de finançar-la exclusivament amb les aportacions de la nostra base social.
Us animo a seguir fent possible Coop57 com una sòlida alternativa financera ètica al
servei de l’economia social i solidària.

Moltes gràcies i bona Trobada!

Fernando Cid Rodríguez
President de Coop57 5
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Programa
Cotxeres de Sants
21, 22 i 23 d’octubre de 2011

Divendres 21 d’octubre

18:00 Recepció i acreditació.
19:00 Acte d’obertura,

presentació i explicació de la dinàmica de la Trobada.
19:30 Passi del documental

La tierra asoma: Amayuelas
i debat posterior. Al CSOA Can Vies | Jocs Florals, 42

Dissabte 22 d’octubre de 2011

9:00 Recepció i acreditació
10:00 Debat dels eixos de treball en grups (fins les 14.00)

Principis i valors
Creixement, organització en Xarxa i participació
Mercat Social i Intercooperació
Sistema Integral de Finances Ètiques

14:15 Dinar popular. Tickets 12 euros.
Pica-pìca
Amanida de bolets amb virutes de parmesà i pernil.
Paella mixta de carn i peix
Iogurt amb pomes i anous.
Cal reservar tickets abans de dijous 20 a les 12.00 hores a
davidf@coop57.coop

16.00 Debat dels eixos de treball en grups (fins les 18.00)

18.15-20.15 Mostra d’experiències
 d’entitats sòcies de Coop57:
 Construint una altra economia des la realitat local:

[Taula 1]
Lluites socials i experiències de transformació econòmica.
Amb Ca la Dona, l’Observatori DESC,
Casal Can Capablanca i Mol Matric SCCL
Al Casal Independentista de Sants Jaume Compte | Muntades, 42
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[Taula 2]
Desenvolupament local des de l’economia solidària
Amb Koordinadora de Jóvenes del Parke, Productes i Serveis
de la Vall SCCL, Milhulloa, Fundació Adunare
Al Centre Social de Sants | Olzinelles, 30

[ Taula 3]
 Sostenibilitat mediambiental i economia solidària
 Amb Gneis SCCL, Aiguasol SCCL, Agresta i Rzero
A la Federació de Cooperatives de Treball | Premià, 15 1r

[Taula 4]
Consum responsable i mercat social
Amb Mercado Social de Aragón, El Brot SCCL,
 Alternativa 3 SCCL i Som Energia
A la Cooperativa La Nova Obrera | Guadiana, 22

[Taula 5]
Lluita contra la marginació social
Amb Abierto hasta el Amanecer, Genera, Casal dels Infants
per a l’Acció Social als Barris i Comitè 1r de Desembre.
A Can Batlló | Constitució, 19

 [Taula 6]
Cultura lliure i autogestionada
Amb La Clandestina, FreePress, Cinebaix i Bidó de 9Barris
Al CSOA Can Vies | Jocs Florals, 42

20.30 Espectacle d’humor: Conflictes i solucions improvisades
21.45 Sopar i concert

Diumenge 23 d’octubre de 2011

10:30 Posada en comú dels grups de debat i acte de clausura

12:15 [Acte públic]
Desenvolupament local,
sostenibilitat i economia solidària:

Claus i reptes per a un nou model econòmic sostenible i solidari
per Luis González Reyes, coordinador d'Ecologistas en Acción
L’economia solidària com a resposta a necessitats socials
per Joan Subirats, professor de ciència política de la UAB
Les aportacions de l’economia feminista
per Cristina Carrasco, professora de teoria econòmica de la UB
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Taules d’experiències

Construint una altra economia
des de la realitat local:
Mostra d’experiències d’entitats sòcies de Coop57
22 d’octubre de 2011, 18.15 h

Taula 1

Lluites socials
i experiències de transformació econòmica
Casal Independentista de Sants – Jaume Compte | Muntades, 42

Ca la Dona | http://www.caladona.org/
Històrica entitat feminista que va néixer el 1987 arran de l’ocupació d’un local municipal al Poble Sec de
Barcelona. 23 anys després, Ca la Dona és un espai viu de referència, trobada i relació del moviment feminista;
un centre d’informació i recursos; i un lloc per al pensament, la reflexió i el debat, així com la seu de diferents
grups en lluita contra les desigualtats.

Observatori DESC | http://observatoridesc.org/
L’Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) és una plataforma d’entitats i persones creada a
Barcelona el 1998 amb l’objectiu de mostrar que tant els drets civils i polítics com els drets econòmics, socials,
culturals i ambientals són drets fonamentals de totes les persones. Treballa en xarxa amb altres entitats per
defensar els drets econòmics, socials i culturals, com  la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. (http://
afectadosporlahipoteca.wordpress.com/).

Casal Can Capablanca | http://www.cancapablanca.cat/
Casal Independentista i Popular de Sabadell (Barcelona) que treballa per a una societat lliure i socialment
més justa. És un espai gestionat per gent jove de la ciutat, concebut com punt de trobada de persones
inconformes amb l’actual model de societat.  Per gestionar el bar-restaurant ha impulsat la creació d’una
cooperativa de treball associat.

Mol-Matric  SCCL
Cooperativa de treball associat del sector metal·lúrgic creada el 1982 quan els treballadors es van apropiar
d’una matriceria en crisi. Des d’aleshores ha aconseguit mantenir i ampliar els llocs de treball i evitar la
deslocalització preservant els principis autogestionaris i participant en el moviment cooperatiu i d’economia
solidària.
http://www.molmatric.coop/mo/
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Taula 2

Desenvolupament local
des de l’economia solidària
Centre Social de Sants | Olzinelles, 30

Koordinadora de Kolectivos del Parke | http://koordinadorapark.blogspot.com/
La Koordinadora de Kol·lectius del Park reuneix un conjunt d’entitats associatives del Park d’Alfafar (València)
que duen a terme accions socials i culturals, enquadrades en el projecte comunitari Nosotr@s Mism@s. Amb
25 anys d’existència,  mantenen avui el Centre d’Inserció Sociolaboral Massanassa II, el Centre de Nens i
Nenes, la Cooperativa d’Iniciatives Laborals, el Centre d’Informació Juvenil, i altres programes i actuacions.

Productes i Serveis de la Vall
Cooperativa de serveis de recent constitució integrada per diverses entitats i cooperatives de la Vall de
Camprodon, als Pirineus de Girona: Cuines de la Vall, Associació de Criadores d’Egües de Muntanya del
Ripollès, Cooperativa Agrícola i Ramadera de Molló i l’Agrupació de Defensa Forestal. Van Decidir unir-se i
associar-se cooperativament per millorar la gestió i projecció socioeconòmica de l’economia local.

Milhulloa
Cooperativa de dones dedicada al cultiu ecològic i la transformació i comercialització de plantes medicinals i
hortalisses, situada en les terres de Palas de Rei (Lugo). Combina el doble objectiu de buscar l’autoocupació i
conservar la biodiversitat. És l’única empresa gallega que es dedica a la producció de plantes aromàtiques i
infusions medicinals, a més de vegetals deshidratats, oleats, espècies, etc. encarregant-se de tot el procés.

Fundación Adunare | http://www.adunare.org/
Fundació saragossana integrada per vuit entitats sense ànim de lucre dedicada a la promoció i integració
social, educativa, cultural i laboral de les persones, famílies i col·lectius amb necessitats de promoció i integració
social per motius culturals, educatius, socials o laborals sense distinció de nacionalitat.

Taula 3

Sostenibilitat mediambiental
i economia solidària
Federació Cooperatives de Treball de Catalunya | Premià, 15, 1a

Gneis | http://gneis.es/
Gneis és una cooperativa nascuda a mitjans de l’any 2001, amb una llarga trajectòria de treball en formació,
assessorament mediambiental, activitats restauració d’espais naturals.  Desenvolupa diverses activitats, i
una línia de producció que ofereix productes hortícoles de temporada conreats via agricultura ecològica.

Aiguasol |  http://aiguasol.coop/
Cooperativa de treball associat fundada el 1999 que oferiex serveis d’enginyeria i investigació, promovent
solucions innovadores per reduir l’impacte associat al consum d’energia. Amb una estructura de treball i
gestió participativa i horitzontal, és una organització amb voluntat transformadora que aposta per la
responsabilitat social, la innovació, la formació i la qualitat. Independència i rigor científic reconeguts.

Rzero
Cooperativa de serveis de gestió de residus municipals sense ànim de lucre en constitució. Facilita l’aplicació
de l’estratègia residu zero a ens locals i entitats, integrant tots els elements relacionats amb la gestió de
residus, des d’una perspectiva de participació corresponsable de la ciutadania, de viabilitat econòmica i
utilització eficaç i responsable dels recursos públics,  així com de finançament ètic de les inversions.10



Agresta |  http://www.agresta.org/
Consultoria ambiental especialitzada en el sector forestal, l’enginyeria en el medi rural i els estudis d’impacte
ambiental. La contribució al desenvolupament rural a través del sector forestal és la gran aposta d’Agresta.
Es tracta d’una empresa amb un model alternatiu de funcionament, amb una estructura participada i
participativa, que aposta per un model d’ocupació de qualitat compromés amb la creació d’una societat més
justa, lliure i solidària, basat en els principis cooperatius.

Taula 4

Consum responsable
i mercat social
Cooperativa la Nova Obrera C/ Guadiana, 22

Mercat social d’Aragó | http://www.economiasolidaria.org/mercado_social_aragon
Des de REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) Aragó s’està impulsant la creació del mercat social
mitjançant processos participatiu on s’impliquin el major nombre possible d’entitats i persones que aposten
per l’economia solidària i social i el consum responsable, aportant propostes concretes per a la seva posada en
marxa. 44 entitats de l’economia social i solidària d’Aragó ja formen part d’aquest Mercat Social.

El Brot SCCL | http://www.elbrot.cat/
Cooperativa pionera en l’àmbit de les consumidores i consumidors de productes ecològics autoorganizats en
grups de consum. Nascuda el 1979 i legalitzada el 1987, la cooperativa reuneix un grup plural de ciutadans
i ciutadanes que fomenten el consum responsable i solidari, units alhora per la preocupació per l’alimentació,
la salut i el medi ambient.

Alternativa 3 SCCL |  http://www.alternativa3.com/ca/inici.html
Cooperativa de comerç just situada a Terrassa que des de 1992 es dedica a la importació, distribució i
comercialització de productes tèxtils, d’alimentació i artesania que provenen de grups d’artesans i productors
de països del Sud. Des de 1993 forma part de la World Fair Trade Organization (WFTO) i és membre fundador
de la Coordinadora Estatal d’Organitzacions de Comerç Just (CECJ) i de l’Associació del segell FairTrade-
Comerç Just. El 1995 va crear la primera torradora de cafè de comerç just d’Espanya.

Som Energia SCCL |  http://www.somenergia.cat/
Som Energia és una cooperativa de consum, sense ànim de lucre, d’energia verda que té per objectiu oferir
energia 100% renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia «bruta», i ajudar a transformar el
territori en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.Al mateix temps, també vol fomentar un
augment de la generació d’energia a partir de fonts renovables del país desenvolupant noves instal·lacions de
producció amb la inversió dels socis i sòcies de la cooperativa.

Taula 5

Lluita
contra l’exclusió social
Can Batlló C/ Constitució, 19

Abierto Hasta el Amanecer http://www.abiertomadrid.coop/index.php
Cooperativa d’iniciativa social, sense ànim de lucre, constituïda per dones l’any 2002. El seu objecte social és
el desenvolupament de programes i accions formatives per a l’educació en la participació social i la promoció
d’hàbits de vida saludable, i la prestació de serveis relacionats amb la protecció i millora de les condicions de
vida de la dona, immigrants, infància, joventut, minories ètniques i qualsevol col·lectiu en situació de
desigualtat social. Destaquen programes d’orientació i inserció sociolaboral i foment de l’emprenedoria. 11



Genera |  http://www.genera.org.es/
Entitat barcelonina nascuda el 2003 i impulsada per un grup de dones que treballen en diferents realitats
vinculades a les treballadores sexuals i a l’àmbit de la prostitució, des d’una perspectiva de gènere. Treballen
en tres eixos d’acció: assessorament, treball comunitari i incidència política per exigir drets i millorar la
qualitat de vida, bandejant estigmes socials.

Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris
http://www.casaldelraval.org/
Associació sense ànim de lucre que va iniciar les seves activitats el 1983 gràcies a la inquietud d’un grup de
persones vinculades a l’Associació de Veïns del Raval barceloní per donar resposta a les situacions de necessitat
dels nens i joves que habitaven el barri. Actualment concentra els seus esforços en els barris més vulnerables
per aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels nens, joves i famílies en situació o risc
d’exclusió i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn més proper mitjançant
un projecte compartit.

Comitè 1r de desembre | http://comitedesembre.tumblr.com/
Organització no governamental constituïda el 1998 com a Plataforma d’ONG que treballen lluitant contra
la SIDA a Catalunya. La Plataforma, de caràcter unitari, està formada actualment per 22 entitats.

Taula 6

Cultura
lliure i autogestionada
CSA Can Vies C/ Jocs Florals, 40-42

La Clandestina | http://www.la-clandestina.com/
La Clandestina és una llibreria, un espai cultural i un lloc de trobada i intercanvi de Cadis promogut per
dones. En ella es poden trobar llibres d’editorials alternatives, materials que no tenen espai en els canals de
difusió comercials, literatura infantil i juvenil, còmics i un ampli ventall de narrativa, poesia i assaig.

Freepress | http://www.freepresscoop.net/
Cooperativa que ofereix serveis professionals de disseny gràfic, programació web i comunicació, així com
serveis editorials i de formació en noves tecnologies. Sorgida a l’escalfor del periòdic Diagonal, el seu equip
està integrat per professionals del disseny i la comunicació, provinents de les àrees de la sociologia, el periodisme
i l’activisme cultural. Concep el cooperativisme i, en general, l’economia solidària com una forma de conciliar
la seva vida laboral amb el seu ideari social, una forma de provocar canvis reals des d’allò productiu.

Cinebaix | http://www.cinebaix.com/
Associació nascuda el 2005 arran de la defensa veïnal contra el tancament dels antics cinemes Guitart de
Sant Feliu de Llobregat. Aquella mobilització social va aconseguir que l’Ajuntament comprés el local i cedís
la seva gestió al teixit associatiu, que des de llavors gestiona reeixidament la sala fomentant la cultura, els
espais de reflexió i debat i la qualitat cinematogràfica.

Bidó de 9 Barris, Gestora de l’Ateneu Popular 9barris
http://www.ateneu9b.net/
L’Ateneu Popular 9barris vehiculava, als anys 70, la demanda d’un espai neutral i obert per a la cultura; un
motor per la cohesió social i d’identitat en barris de Barcelona sorgits de l’emigració i sense equipaments, un
espai alliberat. En l’actualitat l’Ateneu es un projecte col·lectiu on l’acció cultural vol ser una eina de
transformació social, gestionat amb autonomia i independència. Es  pretén  potenciar la creació artística des
d’una òptica no mercantilista, amb l’ànim de donar suport a la creació jove i a les cultures emergents.
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Preguntes,
qüestions
i propostes per dinamitzar la Trobada 2011

Eix 1. Principis i valors

Principis i valors de Coop57

· Els principis i valors explicitats segueixen sent vàlids?
· Hi ha algun principi que sigui especialment difícil d’acomplir?
· Quins principis i valors hem de potenciar de forma prioritària?
· Cal establir criteris d’igualtat de gènere en els òrgans i l’activitat de Coop57?
· Cal establir criteris de sostenibilitat mediambiental?
· En quina mesura estem disposats a suavitzar els nostres

valors per aconseguir els nostres objectius?
· Com traslladem els nostres principis i valors a les entitats

amb què treballem (p. ex., els proveïdors)?
· És compatible amb l’activitat de Coop57 la militància

i el posicionament polític i social?

Principis i valors de les entitats que s’incorporen a Coop57

· Quins són els principis i valors mínims que cal demanar
a les entitats per admetre-les com a sòcies?

· Hi ha algun principi o valor que els sigui difícil d’acomplir?
· Cal posar límits a la incorporació com a sòcies de serveis de les entitats que

s’allunyen de les fórmules col·lectives i democràtiques (fundacions, autònoms)?
· Hem d’ampliar els criteris d’admissió a altres tipus

d’organització o del sector informal?

Augmentar la vinculació a Coop57 de les entitats que s’hi
incorporen per satisfer les seves necessitats financeres

· Com potenciem que les entitats sòcies tinguin
un coneixement complet de Coop57?

· Com potenciem el seu compromís amb Coop57?
· Com fomentem que els membres de les entitats sòcies

esdevinguin socis col·laboradors?
· Establim com a requisit per a tota entitat que vulgui adherir-se a Coop57

que faci una sessió d’informació sobre Coop57 entre els seus membres?
· Cal establir un període de carència abans de poder demanar préstecs? 13



Seguiment i acompanyament de les entitats sòcies

· Les Comissions Socials han de fer el seguiment de les entitats sòcies?
Com han de fer-ho?

· Hem d’aprofitar eines com les memòries anuals o balanços socials
(per exemple, el promogut per la XES)?

· Com podem aprofitar el seguiment de les entitats sòcies
per afavorir la seva participació a Coop57?

· Cal promoure els valors cooperatius entre les entitats?
· Cal establir objectius de millora per a les entitats?

Coop57 i l’avançament de subvencions,
convenis i factures de l’administració pública

· Cal posar-hi límits?
· Cal potenciar que les entitats busquin altres fonts d’ingressos?
· Coop57 ha de pressionar les administracions públiques

perquè millorin els pagaments?

Indicadors

· Cal establir indicadors per valorar:
o quins són els principis i valors més importants per a la base social de

Coop57?
o quin és el seu grau d’acompliment?

· Com traslladem aquests indicadors a la tasca de les Comissions Socials?
· Quins sistemes d’informació cal implantar per poder fer un seguiment

d’aquests indicadors i de l’activitat i trajectòria de Coop57?

Conclusions

S’hauria d’intentar que del debat es poguessin extreure línies estratègiques en:

· Els principis i valors fonamentals de Coop57. Cal actualitzar-los? Com els posem
en pràctica?

· Els principis i valors fonamentals que han de tenir les entitats que
s’incorporen a Coop57.

· Com augmentar la vinculació a Coop57 de les entitats sòcies.
· Quin seguiment cal fer de les entitats sòcies.
· Quins indicadors i sistemes d’informació hem d’establir per valorar l’activitat de

Coop57.
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Eix 2. Creixement,
organització en xarxa i participació

El Coop57 ha crescut molt en aquests darrers anys quantitativament, al voltant d’un
30% anual. A l’actualitat, es treballa en un model social en xarxa mentre es manté
una estructura tècnica molt centralitzada a Catalunya. Aquest creixement, però, ha
tingut algunes repercussions en la pròpia naturalesa del Coop57. El que en un
principi eren relacions de confiança entre les persones, basades en un coneixement
directe i personal ara també cal que es transformin en confiança vers un model
d’organització, de participació i de gestió.

Per a poder mantenir aquesta confiança, el Coop57 ha de poder resoldre tota una
sèrie de qüestions que es presenten a l’actualitat, tant respecte a la seva naturalesa
com a la seva presència al territori i en la participació de persones i entitats.

Creixement i organització en xarxa

El model descentralitzat però comú que fins ara s’ha desenvolupat ha donat molt
bons resultats. Ara bé, davant d’un creixement tant quantitatiu com de distribució
geogràfica als territoris on hi ha seccions, cal plantejar-se:

• És sostenible aquesta estructura? Tant a nivell pràctic com jurídic? Són
suficients les seccions territorials per articular el funcionament del Coop57? Cal
anar més enllà?
• Assegura l’estructura actual la màxima participació
de totes les persones vinculades?

Vers un Coop57 a escala local?

Diversos debats apunten a que les estructures territorials resulten massa grans i
allunyades del terreny local, malgrat comptades excepcions.

Es valora si cal avançar vers un model a escala local, on sorgeixin grup promotors
agrupats per proximitat geogràfica o per afinitats. Aquests grups promotors locals
ajudarien a ampliar la capil•laritat del Coop57 i permetrien un seguiment molt major
dels projectes i de les bases socials a escala local, així com podrien dinamitzar propostes
concretes. Aquest model presentaria diverses qüestions obertes:

•  Com resoldre el problema de la imbricació dels grups promotors locals dins les
territorials i d’aquestes dins les estatals? Com combinar un estructura en xarxa a
nivell estatal amb una autonomia a nivell territorial i local?

15



• Com fer sostenible aquest model? Els costos a nivell d’estructura augmentarien,
sempre i quan aquests grups promotors locals no fossin totalment voluntaris. En
diferents seccions ha aparegut el debat sobre si l’estructura laboral i les infraes-
tructures de Coop57 són massa minses, i si poden les estructures actuals donar
resposta a situacions que requereixen una resposta ràpida, agilitat en les gestions i
proximitat. Aquesta limitació podria devenir crítica si augmenta la presència local
i, per tant, l’activitat.

Vers un Coop57 equilibrat

El creixement del Coop57 pel moment ha resultat equilibrat, tant de socis de serveis com
de socis col·laboradors. Aquesta tendència, però, es pot veure trencada en qualsevol
moment, pel que potser cal establir mecanismes que assegurin en la mesura del possible
l’equilibri.  Es planteja, a banda d’altres propostes que apareixen a l’Eix 1:

•  Intervenir sobre l’oferta de crèdit i la oferta d’estalvi,
creant una nova eina de treball per a aquesta qüestió.

Vers un model d’elevada participació

El model de creixement de Coop57 ha permès la ràpida incorporació d’entitats i perso-
nes sòcies a la cooperativa, però potser ha estat en detriment de la participació de les
mateixes en les estructures i espais de decisió de la cooperativa. Cal replantejar tant la
implicació de les entitats sòcies de serveis com els elements de participació dels que es
dota Coop57 vers els i les sòcies col•laboradores.

Es constaten diverses realitats quan al funcionament ordinari de Coop57:

• Poca implicació de les entitats a les assemblees generals
i dels socis de les entitats respecte al propi Coop57
• Pocs processos de comunicació bidireccionals
• Manca de dispositius i espais de participació
• L’elevada activitat de la estructura no permet desenvolupar
campanyes perdurables i intensives de comunicació i difusió

Davant d’aquests fets, sorgeixen diverses propostes:

A) Fer una enquesta a la totalitat dels i les sòcies col·laboradores
a fi de fer un retrat global dels interessos i les ganes de participar que tenen.

B) Iniciar una campanya de formació bàsica dels i les sòcies
col·laboradores. En els casos que així ho vulguin, proporcionar una
formació més avançada per capa citar a les sòcies que ho desitgin per
poder fer tasques de difusió, acompanyament d’entitats, etc.16



C) Constituir una nova comissió de treball, com la tècnica i la social, que
tracti tot el relatiu a la participació. Entre les seves tasques, hi podrien cons
tar:

• Estudiar els punts territorials  on es poden formar grups promotors locals.
• Generar punts locals del Coop57, on s’informi, es faci difusió,
seguiment  d’entitats i projectes, elaborar propostes, etc. habilitant
es pais d’autoorganització per les i de les sòcies col·laboradores.
Es valoren els mecanismes d’oficines i espais socials que té im
plantada la Banca Popolare Etica (BPE).
• Generar grups de treball que es desplacin a diferents territoris de la Secció.
• Organitzar Assemblees de socis i sòcies col•laboradores o
territorials prèvies a les Assemblees de Secció o generals, a fi
d’aprofundir els temes, distribuint  informació prèvia i promovent
el debat. També proposar punts a tractar a l’assemblea general i
plantejar-ne d’oberts de cara a fomentar el debat intern.
• Estudiar i valorar si la presència de socis i sòcies col•laboradores als òrgans
de govern del Coop57 és suficient.
• Plantejar-se la utilitat de les xarxes socials com una via per la
difusió i la participació. Estudiar altres formes de participació
no-presencials. Estu diar altres processos de  comunicació i
difusió massius.

Vers un Coop57 multifuncional

Fins l’actualitat, el Coop57 s’ha dedicat exclusivament als serveis financers. Sempre
ha anat evolucionant i perfeccionant-se en funció de les necessitats i els debats
intern dels i les seves sòcies. S’han detectat diverses propostes que suggereixen
que Coop57 podria anar més enllà de la oferta de serveis financers i ampliar-la a
d’altres camps

Davant d’una realitat, per exemple, com és la dificultat que tenen les associacions
actualment a nivell financer. En no posseir estructura de capital, de balanços,
etc.., tenen moltes dificultats per treballar amb la banca convencional.

• Podria en aquest punt Coop57 actuar com a assessor per ajudar a aquestes
entitats  a devenir cooperatives, o altres formes d’economia social?
• Ho podria fer en altres casos, actuant com a consultoria o assessoria? O
com a conseller per orientar a inversors a participar en bosses de projectes
de l’economia social?
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 Eix 3.
Intercooperació i mercat social

El COOP57, la intercooperació i el mercat social

El paper del COOP57 en el desenvolupament de la intercooperació i el mercat social
pot ser analitzat des de dos punts de vista.

• Som un instrument financer al servei de la economia social i solidària, per
tant, hem de donar suport al desenvolupament mercat social, i participar
activament en les diverses xarxes i plataformes de l’economia social i solidària.

• Som un col·lectiu organitzat en forma de cooperativa de serveis, per tant, hem
de promoure el desenvolupament de les relacions intercooperatives entre les
entitats i persones sòcies.

Des de qualsevol dels dos punts de vista, el desenvolupament del mercat social és de
gran transcendència per a la finalitat cooperativa del COOP57. S'entén que promoure
l’intercanvi concret de béns i serveis entre les persones i entitats sòcies del COOP57,
juntament amb la participació de la cooperativa en les diferents xarxes i plataformes
de l'economia social i solidària, són maneres evidents de contribuir des de la finalitat
concreta del COOP57, al desenvolupament del mercat social.

D'altra banda avui formen part del COOP57 més de 350 entitats d'economia social
i solidària. Aquestes entitats construeixen, amb les seves pràctiques, mercat social,
tot i que en general no s’identifiquen amb aquest concepte.  Tanmateix, aquest volum
d’entitats, juntament amb el model organitzatiu i de creixement del COOP57, fan
que aquesta cooperativa de serveis, pugui ser considerada de fet, com una xarxa
d'economia social i solidària, el funcionament de la qual ha estat i ha de ser significatiu
per a la construcció del mercat social.

Preguntes obertes en aquest eix

Quines estratègies es poden desenvolupar per impulsar la intercooperació?
En quina escala de prioritat posem la intercooperació?
Què pot aportar el Coop57 per afavorir, impulsar..., a més d'oferir serveis financers?
Com aprofitar el potencial que té ja el Coop57
en que fa a quantitat / volum de persones i entitats?
Amb qui volem intercooperar? ¿Cal ser soci del Coop57?
Com conèixer-se entre les entitats? Quins productes / serveis ofereixen?
Quin grau de lideratge ha de tenir el COOP57 en la construcció del mercat social?
És prioritari promoure l’ús de la moneda social en aquests moments?18



Objectius proposats

Objectiu 1
Incrementar el grau de coneixement
entre les entitats i persones sòcies del COOP57
Accions
1.1 .- Millorar el directori de cooperatives de la pàgina web:

a) Integrar noves entitats.
b) Fer-ho atractiu visualment.
c) Que sigui virtual, de consulta a internet.

1.2 .- Fomentar espais de trobada personal
a) Festes
b) Fires
c) Trobades sectorials

1.3.- Donar a conèixer els productes de les entitats sòcies
del COOP57 entre les persones i entitats sòcies.
a) Utilitzar la web del COOP57 i la revista per difondre l'oferta
de les entitats sòcies cap a les persones sòcies col•laboradores.
b) Crear instruments de difusió específics perquè les persones sòcies
col·laboradores puguin fer difusió de els béns i serveis de les entitats sòcies del
COOP57 a les que estan promovent mitjançant el seu estalvi.

1.4.- Promoure el us i publicació del Balanç Social entre les entitats sòcies del COOP57

Objectiu 2: Donar suport amb instruments financers específics,
els projectes d'intercooperació entre les entitats sòcies del COOP57
Accions
2.1 .- Promoure els productes financers enfocats a la intercooperació

a) Major difusió dels instruments existents
b) Establir un interès bonificat, molt baix
c) Promoure nous instruments per a noves necessitats
d) Estudiar la conveniència d’establir productes financers d’inversió,
a més dels productes de préstec.

Objectiu 3
Participar en les diferents xarxes de l’economia social i solidària
Accions
3.1 .- Participar i potenciar les eines de intercooperació

desenvolupades per diferents plataformes i xarxes.
a) Exemple 1: activar el portal d'intercooperació realitzat en Galiza
b) Exemple 2: potenciar la nova eina promoguda per Intergal (Galiza). 19



c) Exemple 3: participar en els portals de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)
i la Red de Economia Alternativa y Solidaria (REAS).
d) Exemple 4: participar en la iniciativa d’Arç Consum Responsable.

3.2 .- Participar en la creació d'una estructura comuna de l'economia social i solidària
per promoure la intercooperació i el mercat social, separada de la activitat del COOP57
com a instrument financer.

Objectiu 4
Aprofundir en la moneda social
com a instrument de promoció del mercat social

Accions
3.1 .- Estudiar aspectes pràctics que facilitin la implantació

de la moneda social com a instrument d’intercanvi.
a) Estudiar com superar els límits actuals de la moneda social: (només puc
pagar amb moneda social dins del mercat social?)
b) Estudiar la manera com les entitats han de comptabilitzar les
operacions realitzades amb moneda social.
c) Estudiar l'aplicació de la moneda social en un context de crisi (les persones
sòcies del COOP57 han de pagar en euros la hipoteca i la guarderia)
d) Estudiar la manera de dur a terme projectes d’intercooperació sense
que intervinguin els diners.
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Eix 4.
Sistema integral de finances ètiques

Hi ha una primera definició que condiciona la resta de debat.

Coop57 ha de tendir a convertir-se en una entitat bancària,
que pugui oferir tota la gama de productes financers a les sòcies?
Des dels debats previs aquesta opció o no es planteja o es descarta
(no es pot ni es vol ser-ho).

En totes les aportacions es configuren dos apartats: els productes i l'activitat pròpia de
Coop57 n'és un i la posició de Coop57 en el sistema de finances ètiques és l'altre.

Productes i activitat pròpia de Coop57

• Informació i comunicació: s'ha de millorar la informació sobre els productes
que ofereix Coop57, quins són, continguts, exemples de càlcul, valor ètic afegit...
Interessa a Coop57 fer una promoció selectiva de productes? Quins i per què?
• Productes actuals i límits: cal posar més límits als projectes
finançats? I a les quantitats per tipus de producte d'actiu? Responen
els productes d'actiu a les necessitats actuals de les entitats sòcies?
• Tendències per a nous productes: per a projectes de risc, contemplar préstecs
sense interessos?, a projectes que no s'ajusten exactament a les formes jurídiques
que Coop57 incorpora (de 2 persones, poc organitzats...). Incentivar la
participació en capital de sòcies col•laboradores en entitats sòcies de serveis?
• Productes d'actiu: consulta de saldo i moviments via web, estalvi
menys d'un any, poder indicar en quin sector o projecte vol que
s'inverteixi el seu estalvi.
• Resultats positius, beneficis: els apliquem correctament? Podríem fer alguna
altra cosa?
• Per poder donar resposta a alguns productes nous que es plantegen,
¿s'estaria d'acord en crear una fundació o una eina similar que
complís aquesta funció?

Sistema de finances ètiques

• Coop57 ha de ser promotor de la utilització de finances ètiques entre els seus
soci@s (tant de serveis com col·laboradores)?
• Fiare és el projecte que més s'ajusta al nostre perfil de banca ètica;
¿com accelerar la implantació de Fiare amb totes les possibilitats
d'operativa bancària?
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• Allà on es pugui Coop57 hauria de liderar accions locals afavoridores del treball
en cooperació amb finances ètiques.
• Com concretaríem l'aportació que pot fer Coop57 a la consolidació del sistema
de finances ètiques (fomentant el treball en xarxa, creant vincles...)?

Conclusions

S'hauria d'intentar que del debat es poguessin extreure línies estratègiques en:

• Paper de Coop57 en el sistema de finances ètiques
  (més actiu, igual, menys?)
• Productes actiu de Coop57
 (estan be els que hi ha?, s'haurien de revisar els criteris?)
• Nous productes actiu (hi ha consens en el tipus de producte
necessari?, cal crear un instrument nou de Coop57 o s’ha de fer en
col•laboració?)
• Productes passiu (millorar el servei actual?, idees sobre nous productes?)

I establir quina prioritat té cada tema.
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Eixos de debat

Eix 1. Principis i valors

Coop57 va néixer a Catalunya el 1995 però té els seus orígens en la lluita dels treballadors

de l’antiga Editorial Bruguera per mantenir els llocs de treball. Quan l’editorial va tancar
definitivament, uns quants treballadors van posar en comú part de la indemnització per
acomiadament que van rebre per finançar la creació de llocs de treball en projectes

autogestionats, especialment mitjançant cooperatives de treball. Amb el temps, aquest
fons inicial es va formalitzar, es va nodrir d’altres aportacions i va donar lloc a la creació
de Coop57.

A mesura que va anar creixent i desenvolupant-se, Coop57 es va obrir al finançament
d’altres projectes d’economia social i solidària (promoguts per altres branques del

cooperativisme i per associacions, fundacions, empreses d’inserció, moviments socials,
etc.) i va anar incorporant principis i valors de finances ètiques i solidàries.

En els últims anys Coop57 ha crescut molt i molt ràpidament, tant orgànicament com
econòmicament i en implantació territorial (amb un model d’organització en xarxa), i
s’ha implicat en el desenvolupament de les finances ètiques i l’economia solidària.

Després de més de 15 anys de trajecte, és un bon moment per revisitar i revisar els
principis i valors de Coop57, tant els explicitats com els aplicats en la pràctica, i fer-ho

conjuntament entre totes les entitats i persones que formen Coop57, des de les fundado-
res (i que, per tant, coneixen des d’un inici aquests principis i valors) fins les que s’han
incorporat fa poc temps.

Quines preguntes i elements clau hem de tenir en compte per revisitar i
revisar els principis i valors de Coop57?

23



Eix 2. Creixement,
organització en xarxa i participació

Coop57 té el seu origen a Catalunya, però a partir del 2005 va posar en pràctica un creixement

en xarxa arran de l’interès que havia despertat aquest experiment en altres  territoris. Poc
abans, una xarxa d’entitats d’economia social i solidària d’Aragó va fer un estudi de viabilitat
per crear un instrument financer similar a Coop57 a l’Aragó. L’estudi va determinar-ne la

inviabilitat a causa de que els costos estructurals eren massa alts. Aleshores va contactar
amb Coop57 i, conjuntament, es va decidir compartir el projecte. La idea fou aprofitar el
model, l’estructura jurídica i l’estructura tècnica de Coop57, però aplicant un model que

permetés que cada territori s’autogestionés, especialment en la presa de decisions, en
l’admissió de nous socis i en la concessió de préstecs.

Amb aquest model en xarxa descentralitzat (però, per optimitzar costos, amb una estructura
tècnica i professional centralitzada), es van crear Coop57 Aragó (2005), Coop57 Madrid
(2006), Coop57 Andalusia (2008) i Coop57 Galícia (2009), que se sumaren a Coop57

Catalunya. El 2011 s’ha creat un grup promotor per impulsar una secció territorial de Coop57
al País Valencià. Per altra banda, Coop57 ha anat creixent ràpidament en cada secció territo-
rial, agrupant entitats cada cop més diverses i abastant cada cop més territoris, trencant la

ubicació inicial en les àrees metropolitanes de les capitals.

El volum de recursos i préstecs gestionats és cada cop més gran i la base de persones que

dipositen els seus estalvis també ha augmentat al mateix ritme. A més a més, aquesta base de
persones sòcies col·laboradores ha anat plantejant com pot participar a Coop57 més enllà de
dipositar els seus estalvis i assistir a les assemblees i reunions que es convoquen. Fins i tot ha

aparegut algun nucli de persones que volen impulsar grups d’intervenció a nivell local. En
aquest context de creixement, cal debatre els pros i contres del creixement, analitzar com
funciona i com pot funcionar en el futur el model de creixement en xarxa, i com podem fer

que sigui sostenible i que es faci d’acord amb els principis i valors propis de Coop57. També
hem de definir col·lectivament com podem millorar la participació dels socis de serveis i les
sòcies i socis col·laboradors.

Quines preguntes i elements clau hem de treballar per afrontar amb èxit
aquests reptes?
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Eix 3.
Intercooperació i mercat social

Coop57 sempre s’ha definit com un instrument financer al servei del desenvolupament de
l’economia social i solidària com a model econòmic alternatiu per transformar la societat.

Dins d’aquest plantejament de transformació social des de la pràctica econòmica, diverses
xarxes d’economia social i solidària plantegen la intercooperació i el mercat social com a

eines per aconseguir-ho. Intercooperar significa donar prioritat a les necessitats de compra
de béns o serveis elegint com a proveïdor a una entitat d’economia social i solidària. Per
mercat social s’entén una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis i

aprenentatge comú que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, en un
territori determinat, constituïda tant per empreses i entitats de l’economia social i solidària
com per consumidors i consumidores individuals i col·lectives.

D’altra banda, la seva base social, integrada per 350 entitats d’economia social i solidària, i el
seu model organitzatiu i de creixement fan que Coop57, de fet, sigui una xarxa d’economia

social i solidària. Com podem aprofitar aquesta potencialitat?

Quines preguntes i elements clau hem de plantejar per fomentar el mercat
social i la intercooperació com a eines per transformar la societat?
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Eix 4.
Sistema integral de finances ètiques

Coop57 està configurat com a cooperativa de serveis financers. La seva activitat consisteix en

fomentar l’estalvi ètic i prestar serveis financers a les seves entitats sòcies. Per això, ha anat
desenvolupant productes financers de passiu (estalvi) i d’actiu (préstecs) per satisfer les
necessitats dels seus socis, en la mesura que els seus recursos i la seva naturalesa de coopera-

tiva de serveis ho permet.

Coop57 és una entitat “parabancaria” i regeix la seva activitat financera per la Llei de

cooperatives. No té fitxa bancària i no està regulat pel banc central. Això en limita l’activitat
(no pot oferir préstecs a les persones o serveis de banca minorista, com ara comptes corrents,
targetes de crèdit, etc.), però, d’altra banda, li dóna molta més capacitat d’autogestió i d’agilitat

per donar resposta a les necessitats financeres dels seus socis que les entitats financeres
convencionals.

De totes maneres, Coop57 s’insereix en un marc de finances ètiques més ampli, des del
convenciment que cal articular un sistema financer alternatiu que doni respostes diversificades
al conjunt de necessitats financeres de l’economia social i solidària, el teixit associatiu i la

ciutadania compromesa amb models econòmics basats en principis cooperatius, de justícia,
equitat i igualtat. En concret, participa en el projecte Fiare per construir, en col·laboració amb
la Banca Popolare Etica italiana, un banc ètic que  operi a l’Estat.

La Trobada estatal de Coop57 és una bona ocasió per debatre quines necessitats financeres
tenen els nostres socis de serveis i les nostres sòcies i socis col·laboradors, i de quina manera

es poden satisfer des de Coop57 i des del conjunt d’eines financeres ètiques i solidàries existents.
També, i de manera relacionada amb això, cal aprofundir en com ha de contribuir Coop57 a
consolidar un sistema de finances ètiques al servei de la transformació de la societat.

Quines preguntes i elements clau hem de debatre per definir com fomentem un sistema
de finances ètiques?
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E1
Principis i valors explicitats per Coop57

Estatuts
[Vigents des del 13 de maig del 2010]

Art. 2.- Principis.

2.1 Són principis rectors de COOP57 els principis cooperatius de la Declaració sobre
la Identitat Cooperativa de l’Aliança Cooperativa Internacional: adhesió

voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i
independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives
i interès per la comunitat.

2.2 COOP57 subscriu i impulsa la pràctica de finances ètiques i solidàries, basada en
els principis de coherència, implicació, compatibilitat, participació, solidaritat,

cooperació, transparència, reflexió i innovació.

2.3 Són també principis cooperatius propis de COOP57 els següents:

a) Autoorganització de les cooperatives i de les demés entitats d’economia social.
b) Estructura i gestió democràtiques i assembleàries.
c) Independència, tant dels partits com dels grups de pressió, agrupacions

empresarials o confessions religioses.
d) Potenciació del cooperativisme i de les entitats d’economia social en el

territori d’actuació de la Cooperativa i en altres països o territoris, amb realitats

més llunyanes però ideològicament pròximes, especialment en els països
empobrits.

e) Participació activa en qualsevol altre entitat, pública o privada, que tingui

com a finalitat l’ocupació efectiva, la formació i la promoció dels treballadors.
f) Recerca d’una alternativa a la difícil i discriminatòria situació en que es troben

moltes cooperatives i demés entitats d’economia social quan es tracta de buscar

i obtenir recursos econòmics i d’altre tipus, amb l’objectiu de possibilitar la
realització dels expressats principis.

g) Recolzament d’actituds actives cap a la protecció del medi ambient, com

expressió de solidaritat amb futures generacions.
h) Respecte i foment de les diverses realitats culturals i de les seves formes

d’expressió.

1. Estatuts
2. Principis exposats al web
3. Principis cooperatius de l’ACI

Eix 1.1  Principis i valors

[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]
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Principis exposats al web

COOP57 regeix la seva activitat sobre la base dels principis de la banca ètica:

Principi de coherència
Evitem la contradicció segons la qual els nostres diners poden estar finançant
projectes contradictoris amb els nostres principis ètics i socials (com ara la

indústria armamentista, les centrals nuclears, el dúmping social, l’explotació
infantil, els règims dictatorials, l’expoliació ambiental, etc.).  Els estalvis i
altres recursos econòmics aportats pels nostres socis es destinen a finançar

projectes amb un clar contingut social.

Principi de compatibilitat
Compatibilitzem el rendiment financer i el rendiment social. L’un no pot anar
deslligat de l’altre. Els criteris d’ús dels diners es basen en indicadors relatius
de risc, però no de màxim rendiment per a l’entitat i els seus socis en detriment

del rendiment social.

Principi de participació
Fomentem la responsabilitat dels inversors estalviadors, com a ciutadans i
ciutadanes, en les seves operacions financeres. Fem de la participació de les
entitats sòcies i dels socis i sòcies col·laboradors en la política de l’entitat un

dels nostres trets distintius. Pretenem, per tant, recuperar el control dels
nostres estalvis i recursos econòmics i promoure l’autogestió financera.

Principi de transparència
Apliquem una transparència absoluta en la gestió de l’entitat, tant en la
concessió de préstecs com en les inversions. Tota entitat sòcia i tot soci o

sòcia col•laborador sap perfectament per a què serveixen els seus recursos.
Publiquem dues vegades a l’any un Butlletí Informatiu electrònic on s’exposa
la llista de préstecs acordats amb cada entitat beneficiada, i també el volum i

la durada de cada préstec. La memòria anual completa aquesta voluntat de
transparència.

Principi de solidaritat
Les entitats sòcies i els socis i sòcies col·laboradors sabem que els nostres
diners contribueixen a construir una economia més humana i solidària. A

més, podem manifestar la nostra solidaritat fixant, nosaltres mateixos en
l’Assemblea, la taxa de remuneració dels estalvis.

Principi de reflexió
Reflexionem contínuament sobre els principis que han d’orientar la nostra
acció. Entenem el comportament ètic com a procés i repensem racionalment

els valors que han d’orientar la nostra acció, i ens adaptem als valors i principis
que considerem més justos i prioritaris.
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Principis cooperatius de la Declaració
sobre la Identitat Cooperativa de l’Aliança

Cooperativa Internacional

 Primer principi: adhesió voluntària i oberta
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces

de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies,
sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.

Segon principi: gestió democràtica per part dels socis
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies,
que participen activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i prendre decisions. Els

homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables
davant les persones sòcies. S'exerceix la igualtat en el dret a vot: un/a soci/a, un vot.

Tercer principi: participació econòmica dels socis
Las persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. Una part
d'aquest capital és de propietat comuna de la cooperativa. D'altra banda les persones

sòcies reben una compensació limitada en relació al capital aportat i són qui assignen els
excedents per al desenvolupament de la cooperativa, mitjançant l'establiment de reserves,
una part de les quals seran irrepartibles, per beneficiar als socis/es en proporció a les
seves operacions amb la cooperativa i per al suport d'altres activitats que siguin aprovades.

Quart principi: autonomia i independència
Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades per les

persones sòcies. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si
aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control
democràtic per part de la massa social i mantinguin l'autonomia cooperativa.

Cinquè principi: educació, formació i informació
Les cooperatives proporcionen educació i formació a les persones sòcies, als

representants escollits, als càrrecs directius i als treballadors/es per tal que puguin
contribuir d'un manera eficaç, al desenvolupament de les cooperatives. Aquestes
informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i

els beneficis de la cooperació.

Sisè principi: cooperació entre cooperatives
Les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç, possible i
enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals,
nacionals, regionals i internacionals.

Setè principi: interès per la comunitat
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves

comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social.
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E1
Criteris de valoració
de les Comissions Socials i Tècniques

1. Criteris
2. Organigrama

Reglaments
de les Comissions Socials i Tècniques
(Reglament de Règim Intern vigent des de l’11 de febrer del 2009)

Article 1.- Objecte del reglament.-
Aquest reglament té per objecte desenvolupar l‘estructura i funcionament de les
Comissions Social i Tècnica de Coop57 d’acord amb l’article 38 dels estatuts socials,
aprovats per assemblea el 7 de novembre de 2007.

Article 2.- Creació i manteniment de les Seccions.-
Cada Secció, en la forma que cregui mes adient, crearà i mantindrà activa una Comissió
Social i una Comissió Tècnica formades per un mínim de tres persones cadascuna.

Article 3.- Comissió Social.-
3.1- La Comissió Social te per objecte avaluar des del punt de vista social  les persones
o entitats que demanin ser sòcies de serveis de Coop57 atenent els principis i objecte
dels estatus socials i informant al Consell de Secció o  al Consell Rector si els
comparteixen i actuen de forma total o parcial d’acord amb els mateixos i de les  mesures
mes convenients per aconseguir-ho.

3.2- De forma específica caldrà que informin en relació a l’aspirant a soci de serveis
sobre  la seva activitat i evolució i avaluaran:
• Si el projecte cobreix una demanda social  en el marc de  l’Economia Social i Solidària.
• La incidència dels  serveis prestats a la col·lectivitat, la creació de llocs de treball i el
seu manteniment i el ventall salarial.
• La repercussió mediambiental de la seva activitat.
• La gestió interna i la participació democràtica  dels seus membres en la presa de
decisions.
• La transparència en la seva activitat tant a nivell extern com intern.
• El tractament  dels excedents que es puguin produir.
• I altres aspectes que a criteri de la Comissió Social puguin tenir interès per la elaboració
del seu informe que adreçaran al Consell de Secció o al Consell Rector.

Eix 1.2  Principis i valors

[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]
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3.3- Proposaran, o no,  la seva admissió com a socis de serveis, amb els suggeriments que
entenguin adients.

3.4-  També, prèvia petició del Consell de Secció o del Consell Rector hauran d’emetre
informe de característiques iguals a les dels punts anteriors sobre el socis de serveis que faci
mes de tres anys que no s’hagin actualitzat, o be sobre altres socis de serveis que al moment
d’admetre’ls s’hagi acorat la seva posterior  avaluació.

3.5- Per a portar a terme aquesta avaluació la Comissió Social podrà demanar tota la
informació que necessiti al sol·licitant, convocar-lo i poder  visitar les seves instal·lacions i,
si ho considera necessari, demanar l’opinió d’un o mes  col•laboradors externs, coneixedors
del ram d’activitat del sol·licitant o d’altres extrems d’interès per la elaboració de l’informe.

3.6- Les persones que formin part de la Comissió Social hauran de tenir provada
experiència i capacitat avaluadora en el camp de l’Economia Social y Solidària i compartir
els principis i objecte social de Coop57.

3.7- Els informes de la Comissió Social hauran d’anar signats com a mínim per dos dels
seus membres que coincideixen en el seu contingut. Si hi ha mes opinions o vots no
coincidents o discrepants, a part del dos signants coincidents esmentats, també hauran de
ser motivats.

Article 4.- Comissió Tècnica.-
4.1.- La Comissió Tècnica té per objecte avaluar i informar al Consell de Secció i al Consell
Rector, des del punt de vista tècnic i econòmic, sobre les propostes de préstecs o de serveis
que demanin els socis de serveis.

4.2.- De forma específica indicaran:
• Els antecedents sobre la seva activitat.
• Els préstecs que hagi demanat a Coop57 i la seva evolució.
• La viabilitat de la proposta o projecte objecte de finançament a curt i llarg termini en el
marc de l’Economia Social i Solidària.
• Les millores en el procés productiu, i l’optimització dels serveis prestats a la col·lectivitat
i la creació de llocs de treball i la seva incidència social i mediambiental.
• L’estat financer i comptable, la seva situació econòmico-financera, el posicionament en el
mercat, les garanties que s’aporten i la capacitat de devolució del préstec sol·licitat.
• Els suggeriments que entenguin necessaris per millorar, econòmicament, la situació dels
socis i poder fer front al compliment del compromisos sobre el finançament o serveis que
aprovi  Coop57.
• I altres aspectes que a criteri de la Comissió Tècnica puguin tenir interès per a la seva
resolució pel Consell de Secció o Consell Rector.

4.3- Proposaran, o no,  la concessió del préstec o dels serveis demanats, amb els
suggeriments que entenguin adients.
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4.4- També, prèvia petició del Consell de Secció o del Consell Rector hauran d’emetre
informe de característiques iguals a les dels punts anteriors sobre el socis de serveis que
puguin presentar dificultats o impossibilitat de retorn dels préstec concedits o el pagament
dels  serveis facilitats i proposar especialment mesures per millorar les expectatives de
compliment dels compromisos adquirits.

4.5- Per portar a terme aquesta avaluació la Comissió Tècnica podrà demanar tota la
informació que necessiti al sol·licitant, convocar-lo i poder  visitar les seves instal·lacions i,
si ho considera necessari, demanar l’opinió d’un o mes  col·laboradors externs, coneixedors
del ram d’activitat del sol·licitant o d’altres extrems d’interès per la elaboració de l’informe.

4.6.- Els informes de la Comissió Tècnica hauran d’anar signats com a mínim per dos dels
seus membres que coincideixen en el seu contingut. Si hi ha mes opinions o vots no coincidents
o discrepants, a part del dos signants coincidents esmentats, també  hauran de ser motivats.

4.7.- Les persones que poder formar part de la Comissió Tècnica hauran de tenir provada
experiència i capacitat avaluadora en el camp de l’economia social i solidària, i compartir els
principis i objecte social de Coop 57 i de forma especial coneixements en el camp econòmic
finançar.

Article 5.- Disposicions comunes sobre les  Comissions Social i Tècnica.
5.1- Les Comissions tindran també com a finalitat, recolzar  l’Assemblea, el Consell Rector
i el Consell de Secció en aquells aspectes propis del seu àmbit d’actuació  que se li sol·licitin o
que a iniciativa de les pròpies Comissions vulguin proposar.

5.2- Les Comissions treballaran conjuntament amb el Consell Rector l’avaluació continuada
de la seva activitat i dels criteris que sigui convenient que s’adoptin de forma comuna per
part de Coop57 per portar a terme les seves funcions.

5.3- Si algun membre de les Comissions Social o de la Comissió Tècnica té algun interès
directe o indirecte amb el soci de serveis o les operacions de finançament que es puguin
formular s’haurà d’abstenir.

5.4- És incompatible formar per de la Comissió Social o Comissió Tècnica i formar part del
Consell de Secció o del Consell Rector.

5.5- Les persones que formin part de  la Comissió Social o Comissió Tècnica portaran a
terme la seva activitat sense meritar cap mena d’honoraris o retribució. No obstant seran
reemborsats per Coop57 les despeses en que puguin incórrer amb motiu de les funcions
encomanades.
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Organigrama de criteris ètics
de la Comissió Social de Coop57 Catalunya
(Febrer de 2006)
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E1
Aportacions  Comissió Social de Catalunya

Eix 1.3 Principis i valors

[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

1.- Què és la Comissió Social de Catalunya? Què fem?

La Comissió Social de Catalunya (CS Cat) des dels seus inicis ha tingut per objecte
avaluar, des del punt de vista social, les entitats que han demanat ser sòcies de
serveis de COOP57, atenent els principis i objecte dels estatuts socials i informant
al Consell de Secció a través d’informes d’avaluació on s’han fet propostes
d’acceptació o denegació d’entrada de noves entitats.

Al marge d’aquesta avaluació, cal dir que la tasca de la CS Cat, que es du a terme
d’una manera no retribuïda i independent al Consell de Secció, també ha inclòs una
introducció a COOP57 de les noves entitats, un primer feed-back mutu i un
acompanyament dels drets i deures de les entitats sòcies. Des del 2009 es regeix
per un Reglament de règim intern on s’estipulen els principis i funcions bàsiques de
la comissió.

2.- Qui som? Com ho fem?

La CS Cat ha estat i continua estant formada per persones sòcies col·laboradores,
persones membres d’entitats sòcies de serveis i persones independents amb
acreditada experiència i capacitat avaluadora en el camp de l’economia social i
solidària, que comparteixen els principis de COOP57. Actualment està integrada
per un total de nou persones a títol voluntari que es reuneixen mensualment, al
marge de les visites a noves entitats que es realitzen en parelles i a partir de les
quals s’elaboren els informes que es porten al Consell.

3.- Criteris i reflexions per la Trobada

Des de la Comissió Social, un dels eixos de debat i de reflexió continua essent com
preservar els principis ètics i socials de COOP57 amb l’actual ritme de
creixement de l’entitat i la demanda progressiva d’incorporació de noves
entitats sòcies. Per aquest motiu, les persones que en formem part, creiem bàsic
el paper de la CS Cat i de les comissions socials de la resta de seccions, així com
l’actualització dels nostres criteris, els nostres instruments i
l’encarament dels nous reptes que se’ns plantegen. A partir d’aquí proposem
les propostes de futur que s’indiquen a continuació per fomentar el debat de com
millorar la CS Cat i la resta de comissions socials, entre les entitats que formen part
de COOP57 i les persones sòcies col·laboradores.34



4.- Propostes de futur

4.1 Doble estructura de la CS Cat:
- Crear dues subcomissions
- Ampliar els membres de la CS Cat

Fins a l’actualitat, la CS Cat s’ha cenyit a l’avaluació social de les noves entitats
sol·licitants d’entrada a la COOP57 a través d’un qüestionari social i d’una entrevista
a la seu de l’entitat, que ha permès recollir la informació necessària per emetre un
informe que un cop consensuat en comissió, ha estat traspassat al Consell de Secció
per la presa d’una decisió final.

No obstant això, hi ha diverses entitats sòcies de serveis que per la seva incorporació
com a fundadores de COOP57 o que per la seva antiguitat, mai no han estat avaluades
socialment. Alhora, hi ha entitats que al llarg del temps han modificat
substancialment el seu funcionament i que no han estat tornades a avaluar. És per
aquest motiu que des de la CS Cat veiem necessari establir un procediment de revisió
que permeti a la Comissió dedicar temps i esforços a l’avaluació d’aquestes entitats,
així com el traspàs de les conclusions al Consell de Secció.

La proposta se centra en crear una doble estructura de la CS Cat, una estructura
bicèfala. Per una banda, una subcomissió centrada en l’avaluació de les
noves entitats membres i per l’altra, una subcomissió dedicada al
seguiment de les entitats que ja formen part de COOP57. Ambdues
subcomissions continuarien compartint la reunió mensual, la presa de
decisions continuaria essent per consens i la CS Cat continuaria
traslladant la informació al Consell i a la resta de seccions i grups amb
una sola veu.

Aquesta nova estructura, també permetria fer un seguiment més explícit d’aquelles
entitats que entren a formar part de COOP57 amb motius clars d’atenció.

Per consolidar aquesta doble estructura, necessàriament, la CS Cat
hauria de doblar el nombre de persones que en formen part. Alhora,
s’hauria d’ampliar amb persones que pertanyin a àmbits més diversos,
atenent a la diversitat d’entitats que cada vegada més conformen COOP57.

A partir d’aquí, la Comissió i la COOP57 haurien d’establir diversos paràmetres
sobre com crear aquesta nova subcomissió d’avaluació d’entitats sòcies amb
aspectes com: com revisar-les (ex. si caldria establir calendarització de visites o es
podria solventar amb la presentació del Balanç Social), coordinació entre ambdues
subcomissions, què succeiria en el cas que una entitat membre deixés de complir
els objectius i principis socials de COOP57, etc.

Des de la CS Cat i preveient la feina prèvia de disseny i planificació, creiem que
aquesta doble estructura podria entrar en funcionament el 2013, sempre i quan
incrementéssim el nombre de persones membres. Alhora, també som conscients
que els nostres recursos són limitats i per tant, ens agradaria que es considerés la
possibilitat d’incrementar l’ajut a la CS Cat des de l’estructura professional de
COOP57 per assolir aquest objectiu.
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4.2 Connexió de la CS Cat amb les persones sòcies col•laboradores

Actualment, no hi ha cap vincle entre la CS Cat i les persones sòcies col·laboradores.
Aquest fet provoca que la tasca de la Comissió no sigui coneguda i que en èpoques en
què aquest òrgan ha anat coix de persones membres, hagi estat complicat trobar-ne
relleu. En un moment en què plategem ampliar la Comissió per encarar nous reptes,
creiem que és important establir aquest vincle. Per tal de crear-lo, veiem indispensable
el paper de les entitats membres i de les entitats sol·licitants. És a dir, apostem per
augmentar el compromís de totes les entitats en la recerca de noves
persones sòcies col·laboradores, tant a través dels seus propis membres
com a través de la difusió des de la mateixa entitat, de COOP57.

Per altra banda però, també veiem indispensable de millorar, des de la pròpia COOP57,
els serveis que es presten a les persones sòcies col·laboradores. D’aquesta manera
també es pot ampliar la base actual, així com incrementar-ne la participació. Posem en
consideració doncs, la inversió de temps i esforços per part de COOP57 a la
recerca de nous mecanismes que condueixin a fomentar i ampliar la
participació de les persones que en formem part.

4.3 Implementació de motius clars de no-admissió
i d’atenció a l’entrada de noves entitats sòcies de serveis

En molt poques ocasions la CS Cat ha valorat la no-admissió d’una entitat que ha
sol·licitat l’entrada a COOP57, ja sigui pel primer filtre realitzat per la mateixa COOP57
com per la idiosincràsia de les entitats que s’apropen al projecte. No obstant això, en
un moment de creixement de COOP57 com l’actual i de les restriccions creditícies per
part de les entitats bancàries, sí que han entrat entitats que han generat dubtes
importants a la Comissió. Aquests dubtes s’han resolt a través del debat entre les
persones integrants de la CS Cat, que ha permès emetre una conclusió per traslladar al
Consell de Secció.

Ara mateix però, des de la CS Cat no comptem amb un protocol clar per
emetre una valoració, objectiva, de l’admissió o no admissió d’una entitat
com a sòcia de servei. A partir de la nostra experiència, detallem a continuació una
sèrie de motius pels quals creiem que una entitat sol·licitant no hauria de ser acceptada
i instem  l’Assemblea o  l’òrgan competent a establir els criteris que permetin a la
Comissió treballar amb uns paràmetres objectius i consensuats:

• Que l’entitat no tingui cap compromís ni interès amb el cooperativisme així
com amb les formes democràtiques i col·lectives d’organització del treball.
• Que l’entitat sigui política, sindical, religiosa sense activitat econòmica i sense
apostar en el seu ideari pel desenvolupament i potenciació de l’economia social
i solidària.
• Que l’entitat sigui fruit d’un projecte extremadament personalista.
• Que l’entitat tingui una escala salarial major d’1/3 (a avaluar un màxim d’1/5
en segons quines estructures)
• Que l’entitat desenvolupi una activitat nociva amb el territori.
• Que l’entitat tingui conflictes laborals on no s’ha pogut obtenir informació de
totes les parts.
• Que l’entitat incompleixi reiteradament els principis de COOP57.36



Un altre element de reflexió de la CS Cat apareix quan una entitat membre no inclou
cap d’aquests criteris de no-admissió però, no obstant això, genera dubtes a la
comissió. En aquest sentit s’ha optat per aprovar la seva admissió no per consens de la
comissió sinó per votació. Aquest fet ha succeït en comptades ocasions i és molt difícil
determinar-ne uns paràmetres comuns. Des de la CS Cat creiem que aquestes entitats haurien
de tenir un seguiment més acurat per part de COOP57, fet que es podria resoldre amb les
visites de seguiment de la CS Cat un cop passi a tenir la doble estructura. Per tant,
una entitat podria ser aprovada per la Comissió i pel Consell sota el criteri ‘d’entitat de
seguiment’ i reforçar les visites de la Comissió, per exemple, un i dos anys després de la seva
entrada a COOP57.

4.4 Avaluació de la finalitat social dels préstecs que es concedeixen a
les entitats que entren a formar part de COOP57 com a sòcies de serveis

Sovint, la sol·licitud d’entrada d’una entitat a COOP57 es produeix quan té una necessitat
creditícia. Tot i que en la majoria d’ocasions són entitats molt properes als principis socials
de COOP57, l’instant en què decideixen passar-ne a formar part ve motivat per la urgència
d’un préstec que permeti tirar endavant el projecte. Sense ànims de valorar aquesta situació
des de la CS Cat, fins a l’actualitat, ens hem centrat en la finalitat de la pròpia entitat sense
considerar la finalitat del préstec. No obstant això, som conscients que els préstecs també
tenen una finalitat social que hauríem de passar a considerar en els informes d’avaluació
que són translladats al Consell de Secció amb una sèrie d’ítems que exposem a continuació:

• Creació de llocs de treball.
• Manteniment de llocs de treball.
• Creació d’ocupació en sectors socials en risc d’exclusió
• Activitats de reciclatge, energies renovables, agricultura ecològica i activitats
   vinculades amb la preservació del Medi Ambient i del territori.
• Activitats de comerç just i consum responsable.
• Activitats de solidaritat amb el Tercer i Quart Món.
•  Activitats sense afany de lucre pel foment de la cultura, l’educació i els valors col·lectius.
• Activitats que promoguin l’habitatge social.

4.5 Debat sobre els límits als socis de serveis amb fórmules
poc democràtiques i col•lectives d’economia social i solidària

Finalment, un dels punts de reflexió de la CS Cat és si caldria establir uns límits a aquelles
entitats sòcies de serveis, acceptades per COOP57 en els seus estatuts, però que s’allunyen
de les fórmules col·lectives i democràtiques d’economia social i solidària, principalment
autònoms i fundacions.

En aquest sentit cal remarcar que la CS Cat ja va instar a la reflexió en el moment en què es va
debatre la inclusió de la figura dels autònoms com a entitat sòcia de serveis.
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Estructura organitzativa de Coop57

Coop57 duu a terme la seva activitat gràcies a una nombrosa base de persones
que hi dediquen un treball voluntari (membres de les entitats sòcies i socis i sòcies
col·laboradors) i a una estructura professional (contractada) reduïda. Sense la
dedicació voluntària de desenes d'homes i dones, Coop57 no seria possible.

ÒRGANS SOCIALS

Els òrgans socials de Coop57 són els propis d’una cooperativa. L’òrgan de decisió màxim
és l’assemblea general, que es reuneix com a mínim un cop a l’any i escull la composició

del Consell Rector, l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa d’acord
amb les directrius de l’assemblea general.

Donada la seva organització en xarxa a partir de seccions territorials, Coop57 disposa
d’òrgans generals (o confederals) i d’òrgans propis de les seccions.

Òrgans generals

Assemblea General

• És l’òrgan sobirà de COOP57. Nomena el Consell Rector, controla la gestió anual i
aprova els comptes.

• Decideix les línies estratègiques de l’entitat, els criteris ètics i socials i la remuneració
de les aportacions.
• Es reuneix, com a mínim, una vegada a l’any.

• Composició:
o  Es constitueix amb les persones delegades escollides per les assemblees
de les seccions territorials i els membres del Consell Rector. Cada secció

escull una delegada o delegat entre els socis de serveis per cada 10 socis de
serveis, i un delegat o delegada entre els socis i sòcies col•laboradors per
cada 100. Si hi hagués socis treballadors, per cada 10 socis i sòcies de

treball podrien elegir un delegat a l’assemblea general.
o A cada delegat o delegada a l’Assemblea general li correspon un vot,
però amb la limitació següent: els vots dels delegats dels socis i sòcies

col·laboradors no poden superar el 25% dels vots totals (i els dels socis i
sòcies de treball, si n’hi hagués, el 5%).

1. Òrgans socials
2. Estructura professionalE2

[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Eix 2.1 Creixement, organització en xarxa i participació
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Consell Rector

• És l’òrgan de representació, govern i gestió de COOP57.
• Es reuneix periòdicament.

• Composició:
oEls seus membres són elegits entre els socis de serveis i els socis i sòcies
col·laboradors per l’Assemblea General, a proposta de les Assemblees de

cada secció territorial.
o Cada secció territorial té un representant al Consell Rector per cada 25
socis de serveis (amb un mínim de 2 membres i un màxim de 15).

o Sempre que al conjunt de la cooperativa, i amb independència de la
secció a la que pertanyin, hi hagi més de 150 socis i sòcies col·laboradors,
aquests tenen un representant en el Consell Rector. Si hi ha més de 300

socis i sòcies col·laboradors, tenen dos representants en el Consell Rector.
Els socis i sòcies col·laboradors membres del Consell Rector són escollits
a proposta de les seccions territorials que tinguin més de 100 socis i sòcies

col·laboradors.
o En cas que hi hagués socis de treball, tindrien un representant al Consell
rector sempre que hi hagi un mínim de 10 sòcies i socis treballadors.

Comissió Delegada del Consell Rector

• Vetlla pel compliment del pla de gestió aprovat anualment.
• Té capacitat per anar planificant els objectius a curt termini.

• Es reuneix amb una periodicitat més alta que el Consell Rector.
• Composició: la formen el president, els vicepresidents, el secretari, el tresorer,
dos vocals elegits pel Consell Rector, el coordinador i el coordinador adjunt de

COOP57.
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Òrgans de les seccions territorials

Assemblea de Secció

• És l’òrgan màxim de la secció.
• S’ha de reunir necessàriament abans de la celebració de les assemblees generals.

• Escull els delegats i les delegades de la secció a l’Assemblea general.
• Escull els membres del Consell de Secció, de la Comissió Social i la Comissió Tècnica.
• Composició: són membres de les Assemblees de secció els socis de serveis i els socis i sòcies

col·laboradors de la secció. A cada soci li correspon un vot, però amb la limitació següent:
els vots dels socis i sòcies col•laboradors no poden superar el 25% dels vots totals. En cas
que hi haguessin sòcies i socis treballadors, també en serien membres, i el seu vot no podria

superar el 5% dels vots totals.

Consell de Secció

• És l’òrgan social de representació i govern de la secció.
• Aprova les admissions de nous socis.

• Aprova les sol·licituds de préstecs.
• Composició: els seus membres són escollits per l’Assemblea de secció.

Comissió Social

Avalua les entitats que demanen donar-se d’alta com a sòcies de Coop57. La seva funció és

certificar que la seva activitat s’adeqüi als criteris ètics i socials de Coop57. Una vegada
s’emet un dictamen favorable envers l’entitat i es produeixi l’aprovació per part del Consell
de Secció, l’entitat esdevindrà sòcia de ple dret i podrà fer ús dels serveis que ofereix la

cooperativa.

• Composició: els seus membres són persones vinculades amb l’economia social i solidària,

l’associacionisme popular i els moviments socials, però independents de l’estructura tècnica
de Coop57.

Comissió Tècnica

Avalua les peticions de préstec de les entitats sòcies de Coop57. La seva funció és garantir

que els projectes siguin viables i puguin afrontar el retorn del préstec. Emet un informe
perquè el Consell de Secció resolgui la petició de préstec.

• Composició:  els seus membres són persones vinculades amb l’economia social i solidària
i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l’estructura tècnica de
Coop57.

A més a més d’aquests òrgans, algunes seccions se’n doten d’altres, com ara una Comissió
Delegada del Consell de Secció o una Comissió de Difusió, per tractar aspectes del dia a dia.
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Estructura professional

Coop57 s’organitza en xarxa, de manera descentralitzada, però, en canvi, té
una estructura tècnica i professional força centralitzada, amb uns serveis

centrals ubicats a Barcelona que duen a terme la majoria de les feines pròpies
de l’activitat de la cooperativa. L’existència dels serveis centrals es deriva del
model de creixement en xarxa que es va posar en pràctica a partir del 2005

arran de la creació de Coop57 Aragó: funcionament en xarxa, amb capacitat
d’autogestió de cada secció territorial, però compartint la mateixa entitat
jurídica i la mateixa estructura tècnica. Darrere d’aquesta decisió cal buscar la

voluntat de compartir un model de finances ètiques i solidàries, de generar
sinergies entre territoris i de compartir i, alhora, minimitzar els costos de
manteniment de l’equip de treball i l’oficina tècnica.

Tanmateix, des de la constitució de Coop57 Aragó es va contractar una persona
a jornada parcial per dinamitzar la secció. Fins el 2007, els costos que

comportava els van assumir les entitats d’Aragó. A partir del 2008 van ser
assumits pel conjunt de les seccions territorials de Coop57. El 2010 també es
va contractar una persona a jornada parcial a Madrid. És voluntat de

l’Assemblea General mantenir el mateix model a la resta de seccions sempre
que el seu volum d’activitat permeti assumir el cost que comporta. També es
preveu anar ampliant la jornada de les persones contractades a les seccions a

mesura que augmentin el seu volum d’activitat, així com estudiar la
incorporació de noves persones en cas que l’activitat així ho exigís.

Actualment (2011), l’estructura professional de Coop57 és la següent:

Serveis centrals

Ubicats a Barcelona, presten servei a totes les seccions i, més específicament,
a la secció de Catalunya (el 2010 es va calcular que dedicava entorn del 80%

de la seva jornada a tasques específiques de la secció catalana). S’encarreguen
de tota la gestió operativa i administrativa de Coop57. Consten de 5 llocs de
treball:

• Coordinador (40 hores setmanals). S’encarrega de la coordinació i planificació
general de Coop57 i, en bona mesura, de les relacions públiques.

• Coordinador adjunt (40 hores setmanals). S’encarrega de coordinar les
seccions territorials i de dinamitzar la base societària i els òrgans socials, a

més de donar suport al coordinador.

• Atenció als socis i sòcies (30 hores setmanals). S’encarrega de gestionar tot el

relacionat amb els socis de serveis i els socis i sòcies col•laboradors (altes i
baixes, aportacions, devolucions, etc.).
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•  Comptabilitat i gestió de comptes corrents, dipòsits i préstecs (30 hores setmanals).
S’encarrega de portar la comptabilitat, de gestionar els cobraments i pagaments, etc.

• Comunicació (30 hores setmanals). S’encarrega de gestionar la web, de confeccionar
el Butlletí informatiu i la resta de materials de comunicació de Coop57, a més de portar

la relació amb els mitjans de comunicació.

A banda d’aquestes activitats tècniques corresponents al funcionament quotidià del

total de Coop57, aquestes persones s’encarreguen de dinamitzar la secció de Catalunya
(dinamització i coordinació dels òrgans socials, difusió, relació amb els socis, etc.).

Secretaries tècniques a les Seccions

Actualment hi ha dues persones contractades a les seccions per dur a terme la seva

dinamització:

• Aragó: 13 hores setmanals.

Desenvolupa la seva activitat a les oficines d'una entitat sòcia (Grupo La Veloz).

• Madrid: 10 hores setmanals.

Desenvolupa la seva activitat a les oficines d'una entitat sòcia (Dinamia).

D’altra banda, a Andalusia i a Galícia hi ha dues entitats que estan fent les funcions de

dinamització i coordinació de les seccions respectives: Calesur a Andalusia i la federació
de cooperatives Sinerxia a Galícia.
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[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Recopilació de les decisions
que ha pres Coop57 en relació
amb el creixement en xarxa

Aprovació de la constitució de Coop57 Aragó
(Assemblea General de 7 d’abril de 2005)

S’exposa la proposta de constituir el Coop57 Aragó en el marc d’un plantejament de
desenvolupament i creixement en xarxa del Coop57.  La construcció i el creixement

en xarxa té com a punt de partida el principi següent: “Els recursos obtinguts a un
territori, aportacions de socis i socis col·laboradors, s’han de destinar fonamentalment,
a finançar projectes de l’Economia Social del propi territori, sense oblidar la solidaritat

interterritorial”.

Aquest mateix concepte és extensible als diferents sectors que composen l’Economia

Social i l’aspiració és poder constituir diferents Coop57, territorials o sectorials, en el
llocs on existeixi un teixit social organitzat i amb la voluntat de desenvolupar, de
forma conjunta, un projecte comú.

La dificultat més important és la falta de punts de referència de xarxes existents sobre
instruments financers ètics. En realitat, s’ha d’inventar el model i experimentar-lo a la

pràctica per conèixer els seus defectes, les seves virtuts i analitzar i valorar els diferents
problemes que es poden trobar en la seva posada en marxa. El desenvolupament en
xarxa ha de significar compartir un mateix model, uns mateixos principis, aprofitar les

sinergies i evitar l’allunyament dels òrgans de decisió del conjunt de la massa social.
Els punts fonamentals d’aquest model de creixement en xarxa i de la constitució de
Coop57 Aragó són els següents:

• Una sola personalitat jurídica, un sol Coop57, amb una única Assemblea
General i un únic Consell Rector i uns mateixos principis ètics i socials.

• Els socis i socis col·laboradors (Catalunya i Aragó) tenen els mateixos drets i
deures (assemblees, òrgans de gestió), però es mantindrien les relacions de

socis i comptes separats.

1. Constitucions de Seccions
2. Desenvolupament de Reglaments

Eix 2.2 Creixement, organització en xarxa i participació

E2
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• Cada organització funcionarà de forma autònoma en base a un model

comú.

• Creació d’una Assemblea General Local d’Aragó amb el seu corresponent

Consell Rector. Catalunya no duplica els seus òrgans durant el temps que
duri la integració.

• Incorporació de representats de l’Aragó en el Consell Rector de Coop57.

• Cada territori tindrà la seva pròpia Comissió Social i Tècnica. L’admissió

de nous socis i la concessió de préstecs, a proposta de les comissions
territorials, serà competència de cada territori, en base a uns mateixos
criteris de valoració, però formalment els aprovarà el Consell  Rector

únic.

• Cada territori es responsabilitza de la concessió dels préstecs atorgats

(fins i tot de les possibles fallides) i l’admissió de socis en el seu territori.

• Oferir els mateixos productes d’actiu i passiu.

• Compartir els riscos i els recursos disponibles. En aquest cas serà necessari
l’acord previ dels dos territoris.

• L’operativa se centralitza, a Barcelona, per aprofitar al màxim les
sinergies operatives:

- Una gestió única de la tresoreria disponible.
- Una sola comptabilitat amb centre de costos específics de cada
   territori.

- Elaboració de contractes de préstecs.
- Domiciliacions de les quotes.
- Càlcul dels quadres d’amortització....

- Impostos, retencions...

Se sotmet a votació l’aprovació de la constitució de Coop57 Aragó i s’aprova per

la unanimitat de tots els assistents.

Constitució de Coop57 Madrid
(Assemblea General del 24 de maig de 2006)

S’exposa la proposta de constituir el Coop57 Madrid amb el marc de referència
aprovat en anteriors assemblees (una sola personalitat jurídica i creixement en
xarxa). Javier Blanco, en nom del Grup Promotor madrileny, exposa tanmateix

l’evolució del procés. Un cop presentat, es sotmet a votació l’aprovació de la
constitució de Coop57 Madrid que s’aprova per la unanimitat de tots els assistents.
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Aprovació dels nous Estatuts Socials de Coop57
(Assemblea General del 27 de novembre de 2007)

Des de la creació de Coop57 Aragó el 2005 i l’any següent de Coop57 Madrid, s’ha posat en
marxa un model de creixement i funcionament en xarxa, però emprant uns estatuts socials
que responien a la realitat de Coop57 com una cooperativa que, en un inici, tenia l’àmbit

d’actuació a Catalunya. L’objectiu dels nous estatuts és regular el model de funcionament en
xarxa en base a seccions territorials autònomes.

Modificacions
• Actualització dels principis rectors.
• Creació de Seccions Territorials.

• Constitució de l’Assemblea General per delegats.
• Composició i sistema d’elecció del Consell Rector.
• Regulació de les comissions tècniques i socials.

Característiques principals dels nous estatuts
• Una sola personalitat jurídica.

• Principis cooperatius i de finances ètiques.
• Xarxa autogestionada amb seccions territorials.
• Productes d’actiu i passiu comuns.

• Cooperació i solidaritat internes.

Constitució de Coop57 Andalusia
(Assemblea General de l’11 de febrer de 2009)

S’aprova per unanimitat la constitució de Coop57 Andalusia. El grup promotor de Coop57

Andalusia es va constituir en secció territorial el passat 27 de setembre de 2008.

Aprovació dels reglaments de règim intern de
les Seccions Territorials i de les Comissions Social i Tècnica
(Assemblea General d’11 de febrer de 2009)

S’aprova per unanimitat el reglament de règim intern que completa la regulació de les seccions
territorials i els seus òrgans previstos en els Estatuts aprovats el novembre de 2007.

Constitució de Coop57 Galiza
(Assemblea General de 29 de juny de 2009)

El grup promotor de Galiza sol·licita constituir-se en secció territorial. Són 15 entitats i 22

socis i sòcies col·laboradors. Ja van fer l’assemblea constituent el maig de 2009. La llengua
vehicular serà el gallec. S’aprova per unanimitat la constitució de la Secció Territorial de
Galiza.
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Modificació dels Estatuts
(Assemblea general de 12 de febrer de 2010)

Es presenta la proposta de modificació dels estatuts. L’objectiu d’aquesta
reforma és actualitzar els estatuts després de la posada en marxa de
l’organització en seccions territorials. A més, i amb motiu del canvi de

presidència a causa de la jubilació del president actual, es vol regular un model
de presidència col•legiada amb la creació de dues vicepresidències. També es
regula la participació dels socis i sòcies de treball en l’aplicació dels excedents

per poder iniciar el procés d’incorporació dels treballadors i les treballadores
com a socis de treball, tal com contempla el Pla de treball 2010.

S’aprova per unanimitat.
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[Eixos de debat Trobada Coop57]
[Materials per al debat]

Característiques principals de
l’estructura jurídica de Coop57

Coop57 és una cooperativa de primer grau i de serveis que té per objecte facilitar
la recerca i obtenció de recursos financers destinats als socis per contribuir a la

seva millora econòmica i tècnica. Coop57 treballa pels seus socis, per l’economia social
i en interès de la comunitat. Coop57 és una cooperativa en xarxa estructurada en
seccions territorials.

Els productes i serveis de Coop57 son únics, per totes les seccions i per tots els socis, i
han de ser aprovats pel Consell Rector.

Els principis rectors de Coop57 són els mateixos de l’Aliança Cooperativa Internacional:
adhesió voluntària, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i

independència, educació, formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès
per la comunitat, fomentant l’autogestió democràtica assembleària.

COOP57 subscriu i impulsa la pràctica de finances ètiques i solidàries, basades en els
principis de coherència, implicació, compatibilitat, participació, solidaritat,
cooperació, transparència, reflexió i innovació.

L’organització en xarxa de Coop57 s’articula  a través en les seccions territorials que
permeten dur a terme de forma autogestionada la gran majoria de decisions a la base,

cosa que facilita la participació de les sòcies i socis. Cada secció té una assemblea de
secció i un Consell de Secció, una Comissió Social i una Comissió Tècnica. .

Coop57 està format per socis de serveis i socis col·laboradors. Tos els socis poden
participar en les activitats de la cooperativa i aportar recursos en forma d’aportacions
socials. El socis de serveis també poden, a més, rebre serveis financers (préstecs i

altres servies o productes d’actiu). Els socis col•laboradors no poden participar en
l’activitat cooperativitzada principal, en aquest cas rebre finançament. Les aportacions
socials estan remunerades d’acord amb el que fixa l’assemblea de Coop57.

1. Natura jurídica, òrgans i règim econòmic

Eix 2.3 Creixement, organització en xarxa i participació

E2
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Poden ser sòcies de serveis les persones físiques o jurídiques que realitzin una

activitat econòmica dins del marc de l’economia social i solidària, que
comparteixin els principis d’actuació de Coop57 i que realitzin la seva activitat de
conformitat amb aquests principis, d’acord amb els criteris establerts per

l’assemblea, previ informe favorable de la Comissió Social.  No hi ha limitacions
per als socis col·laboradors.

Els socis responen dels deutes socials, en forma mancomunada i simple, de manera
limitada a les seves aportacions al capital subscrites. La responsabilitat del soci
en cas que actui contra Coop57 és personal i no limitada. També hi ha establert un

règim disciplinari per aquells socis que no compleixin amb l’estipulat als estatuts
o als compromisos adquirits amb Coop57.

Els òrgans de la cooperativa

Assemblea General

L’Assemblea General és una assemblea de segon grau constituïda pels delegats

escollits per les Assemblees de les seccions territorials i pel Consell Rector. És
l'òrgan d’expressió de la voluntat social en tots els aspectes. Aprova el pla de
treball, la memòria de cada exercici, els pressupostos i els estats comptables i els

resultats de cada exercici. Fixa les línies estratègiques de Coop57.  Els seus acords
són obligatoris pels altres òrgans i tots els socis de Coop57, sense perjudici del
respecte a la Llei i als estatuts, així com de les facultats d'impugnació o recurs

establerts legalment.

Assemblees de les seccions territorials

Les Assemblees de Secció tracten els mateixos temes que l’Assemblea General,
elabora el seu pla de treball i el seu pressupost. Les seccions territorials proposen

a l’Assemblea General els candidats membres de la seva secció per ser membres
del Consell Rector. També elegeix els membres delegats de la Secció que anualment
formaran part de l’Assemblea General

Consell Rector

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la Cooperativa, i
exerceix la gestió social i la direcció d'acord amb els mandats i les directrius de
l'Assemblea General. Són funcions indelegables del Consell Rector: donar i controlar

les directrius de la gestió social i empresarial segons els mandats de l'Assemblea
General, i admetre nous socis d’acord amb la proposta vinculant de les Seccions.
El Consell Rector pot delegar facultats en un o més dels seus membres, en els

Consells de Secció, en les comissions i en els apoderats que consideri convenient,
amb els límits i el procediment legalment previstos.
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Consells de secció de les seccions territorials

Tenen per finalitat impulsar i fomentar la participació dels socis i sòcies de la secció i la
coordinació de la secció amb la resta de la cooperativa. Proposen l’admissió del nous socis
i assumeixen la gestió de Coop57 dins del seu àmbit territorial amb plena responsabilitat i

autonomia sens perjudici de les facultats indelegables  del Consell Rector. Reconeixen i
aproven les préstecs i altres productes d’actiu als socis de serveis.

Comissions socials

Cada secció nomena una Comissió Social que serà l’encarregada d’avaluar preceptivament

l’admissió de nous socis, de conformitat amb els criteri de valoració aprovats per l’Assemblea
General i desenvolupats pel Consell Rector.

Comissions tècniques

Cada Consell de Secció nomena una Comissió Tècnica que serà l’encarregada d’avaluar

preceptivament els serveis a prestar als socis de la secció, de conformitat amb els criteris de
valoració aprovats per l’Assemblea General i desenvolupats pel Consell Rector.

Equip tècnic

El Coordinador General és proposat pel Consell Rector i ratificat per l’Assemblea General

com a responsable, juntament amb l’equip de treballadors i treballadores, de la gestió
empresarial de Coop57. Tots ells poden ser socis de la cooperativa

Per tal de verificar la bona marxa econòmica i comptable de Coop57 hi ha un Interventor de
Comptes que emet un informe a l’Assemblea General.

També hi ha un Consell Assessor que té per finalitat emetre els informes que li demani
Coop57 en aspectes estratègics o de fons.

Règim econòmic de la cooperativa

El capital social estarà constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries dels socis de
serveis, dels socis col·laboradors i, en el seu cas, dels socis de treball.  Les aportacions
socials produiran els interessos que anualment aprovi l'Assemblea General, d’acord amb els

límits legals, i seran regularitzades anualment d’acord amb el que preveu la Llei.

La determinació dels resultats de l’exercici econòmic, per anys naturals, s’ha de fer de

conformitat amb la normativa general comptable. Dels excedents comptabilitzats per la
determinació del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa
d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar en

primer lloc al fons de reserva obligatori i al fons d’educació i promoció cooperatives.
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Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop
satisfets els impostos exigibles, s’han d’aplicar, de conformitat amb el que
acordi l’Assemblea General ordinària, de la manera següent: 1) al retorn

cooperatiu dels socis; 2) al fons de reserva repartible o irrepartible; i 3) a
regularització de balanços en els termes previstos legalment.

Les pèrdues es poden imputar en primer lloc a un fons especial per amortitzar-
les en futurs exercicis econòmics. Si no es fa –o no es pot fer així– les pèrdues
s’han d’imputar fins a un 50% al fons de reserva obligatori, als fons voluntaris

i als socis de forma proporcional a l’activitat cooperativitzada.

Finalment els estatuts preveuen la modificació, fusió, escissió, transformació

i liquidació de la cooperativa , que ha de complir determinats requisits legals.
En els tots els supòsits –excepte la liquidació forçosa–, és preceptiva la
intervenció amb majoria qualificada de l’assemblea general.

Coop57 establirà vincles de col·laboració en matèria de participació
intercooperativa i de foment de la formació amb la Federació de Cooperatives

en la que la Cooperativa estigui integrada i amb d'altres cooperatives, entitats
o federacions afins, amb els objectius d’afavorir les finalitats dels socis,
consolidar i desenvolupar la col·laboració entre cooperatives i aplicar el Fons

d’Educació i Promoció Cooperativa en benefici de l’entorn social de la
cooperativa.

En cas de conflicte entre els socis es preveu la Mediació i Arbitratge del Consell
Superior de la Cooperació.
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[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Dades bàsiques de Coop57 per seccions
(a 31 de desembre de 2010)

1. Evolució del nombre de socis
2- Evolució de saldos d’aportacions i préstecs conceditsE2

Eix 2.4 Creixement, organització en xarxa i participació

Catalunya Aragó Madrid Andalusia Galícia Total
Aport. obligatòries
(socis de serveis) 378.233,35 33.870,72 33.604,72 17.391,58 14.424,32 477.524,69
Aport. voluntàries
(socis de serveis) 442.829,54 12.768,71 12.902,63 100.777,19 1.015,39 675.987,46
Aportacions de socis
i sòcies col·laboradors 4.932.323,98 785.130,51 635.563,31 271.032,29 88.683,90 6.607.039,99
Aportacions especials 300.000,00 300.000,00
Total aportacions 6.053.386,87 831.769,94 682.070,66 389.201,06 104.123,61 8.060.552,14

Saldo de préstecs 5.543.422,22 502.913,62 194.840,05 159.373,20 159.411,95 6.559.961,04

Saldo d’aportacions i préstecs
(a 31 de desembre del 2010)

Socis per seccions
(31 de desembre de 2010)
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Préstecs concedits (2009-2010)

Global Coop57
2009 2010 Variació (%)

Préstecs a mig i llarg termini 1.261.153 2.091.287 65,82
Préstecs a curt termini 1.182.552     781.577 –33,91
Endossaments de convenis i factures     153.185     400.009 161,13
Avançament de subvencions 1.835.662 2.877.470 56,75
Operacions especials        45.000        65.045 44,54
Total                                               4.477.552          6.215.388 38,57

Gestió de títols participatius     807.000 1.025.000 27,01

52



Coop57 Andalusia
      2009       2010 Variació (%)

Préstecs a mig i llarg termini   72.000 100.790 39,99
Préstecs a curt termini   24.000               0 –100,00
Endossaments de convenis i factures     5.200               0 –100,00
Avançament de subvencions   16.000   42.600 166,25
Operacions especials               0   23.045 100,00
Total                                                117.200             166.435 42,01

Coop57 Aragó

       2009       2010 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini   35.500 185.000 421,13
Préstecs a curt termini 146.000 120.454 –17,50
Endossaments de convenis i factures               0   45.000 100,00
Avançament de subvencions 125.000 170.450 36,36
Operacions especials               0   30.000 100,00
Total                                                306.500             550.904 79,74

Gestió de títols participatius               0 110.000 100,00

Coop57 Catalunya

      2009       2010 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini           1.083.654                1.624.497 49,91
Préstecs a curt termini 871.552                     661.123 –24,14
Endos. convenis i factures 129.696 355.009 173,72
Avançament de subvencions        1.600.662,14                 2.476.500 54,72
Operacions especials   63.289   12.000 –81,04
Total                                     3.748.853,14          5.129.129 36,82

Gestió de títols participatius 747.000 947.000 26,77

Coop57 Galícia

    2009        2010 Variació (%)
Préstecs a mig i llarg termini 22.000    66.000 200,00
Avançament de subvencions 13.000    94.000 623,08
Total                                                 35.000                160.000 357,14

Coop57 Madrid
      2009       2010 Variació (%)

Préstecs a mig i llarg termini   48.000 115.000 139,58
Préstecs a curt termini 141.000                0 –100,00
Avançament de subvencions    81.000    93.920 15,95
Total                                                270.000              208.920 –22,62

Gestió de títols participatius    60.000    78.000 30,00

P
er seccion

s territorials (2009-2010)

53



[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Funcionament en xarxa1

1. Xarxa organitzacional o d’organitzacions
vs estructura organitzacional en xarxa

Una xarxa organitzacional és un sistema d’organitzacions i relacions
d’intercanvi i cooperació orientat al benefici mutu, que adquireix una
configuració flexible teixida en i amb aquests mateixos processos
d’interacció. Aquesta definició parteix de l’existència de múltiples organitzacions
independents i, per tant, d’una autonomia plena i objectius propis de cadascuna

de les entitats.

Per altra banda, el funcionament en xarxa no és exclusiu de les xarxes. Cal

preguntar-se, ¿és possible treballar en xarxa des d’una única organització? Per a
moltes persones la resposta és afirmativa. Només cal complir les característiques
que apareixen implícites en la definició.

El treball en xarxa no és una metodologia de funcionament sotmesa als criteris de
si/no. Hi ha, com en tot, graus. El fet de que estiguem parlant d’una única

organització implica estar sotmès a una sèrie de limitacions, però també a un gran
nombre de possibilitats que caminen cap a un funcionament en xarxa
d’organitzacions.

Una d’aquestes possibilitats és la creació d’una estructura el més semblant possible
a aquesta multiplicitat d’organitzacions. És a dir, una estructura dotada de nodes
amb un alt nivell d’autonomia i independència amb respecte de la resta i cadascun
d’ells amb sentit en sí mateixos. Prenent l’exemple de Coop57 i les diferents maneres
d’aconseguir la “multiplicitat d’organitzacions independents” serien (a tall

d’exemple):

1. Xarxa organitzacional vs estructura organitzacional en xarxa
2. Característiques de les xarxes i llur funcionament
3. Condicions útils i obstacles

Eix 2.5 Creixement, organització en xarxa i participació

E2

(1) Aquest text recull, en la seva majoria, les idees de l’article «Redes organizacionales en el
ámbito de la Intervención Social» de Lorenzo Casellas López, 2003. En alguns casos s’ha
emprat les afirmacions literals de l’autor. L’article original es pot consultar a: Revista de
Intervención Psicosocial, 2003, vol. 12, núm. 3. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
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• una estructura definida en base a la funció que exerceixen les diferents

àrees o “departaments” (departament d’acollida i selecció; departament de
préstecs; departament de col·laboradors; departament de serveis tècnics i
gestió, etc.);

• una estructura definida en funció dels territoris (aquest és el cas en
l’actualitat) i en cada territori s’aglutinen el màxim nombre d’àrees o

departaments de manera que es garanteixi el seu funcionament autònom;

• per últim, es podrien donar ambdues situacions de manera solapada amb

la seva consegüent complexitat en la presa de decisions. Alt grau
d’autonomia en les diferents àrees o “departaments” i alt grau d’autonomia
en els territoris.

Les limitacions implícites de l’existència d’una única organització estan
relacionades amb les corresponents a la gestió única (única comptabilitat, única

imatge, únics òrgans de decisió). Algunes d’aquestes limitacions també poden ser
vies per explorar noves fórmules que garanteixin el funcionament en xarxa.

2. Característiques de les xarxes
o del funcionament en xarxa

Independentment de l’existència d’entitats o organitzacions independents o no, i
salvant l’escull de la independència d’estructura de nodes per al cas d’una

organització única, el funcionament en xarxa té, segons la definició vista al principi,
una sèrie de característiques que es desenvolupen a continuació.

[sistema d’organitzacions i relacions d’intercanvi i cooperació
orientat al benefici mutu, que adquireix una configuració flexible
teixida en i amb aquests mateixos processos d’interacció]

Aquestes relacions han d’establir-se en base a una comunicació que es configura
com la base de les relacions que s’estableixen entre els nodes i que ha de tenir cinc

característiques: multidireccional, àgil, transparència, i per mitjà de diferents
instruments.

La comunicació s’ha de fer des de qualsevol node cap a qualsevol node. No hi ha el
de dalt a baix ni el de baix a dalt perquè tots estan en un mateix nivell. Per això cal
que la informació no estigui concentrada en un sol node, sinó distribuïda i

disponible per part de la resta. Hi ha la possibilitat de que la comunicació sigui
més freqüent entre alguns nodes sense que això contribueixi al desenvolupament
de grups tancats.

L’agilitat de la comunicació és bàsica per a un bon funcionament en xarxa. En
ocasions els procediments, protocols o burocràcies es converteixen en obstacles 55



perquè flueixi la comunicació. La informació mai hauria d’estar al servei dels
procediments, sinó al revés.

La transparència és la base, al seu torn, de les relacions de confiança imprescindibles per
a un bon funcionament en xarxa. Per últim, la utilització d’instruments diversos garanteix

i facilita l’emissió i recepció dels missatges als diferents mitjans en funció de les seves
preferències i/o especialitats. En aquest cas, les tecnologies de la informació ens ofereixen
grans possibilitats.

[sistema d’organitzacions i relacions d’intercanvii cooperació orientat al
benefici mutu, que adquireix una configuració flexible teixida en i amb

aquests mateixos processos d’interacció]

Si bé l’intercanvi entès com un “jo et dono” i “tu em dones” és necessari per al funcionament

en xarxa, superar aquesta lògica ens duu a explorar opcions que puguin resultar més
creatives. Aquest és el cas de “jo poso a la teva disposició” o, fins i tot, “junts construïm”.
D’aquesta manera, l’intercanvi es pot arribar a convertir-se en creació d’alguna cosa

nova que prèviament no existia en cap node. Algunes de les coses que s’intercanvien en
una xarxa són els coneixements (entesos com a saber fer de cada node), els mitjans
materials o econòmics o les influències que prèviament no existien.

[sistema d’organitzacions i relacions d’intercanvi i cooperació orientat al
benefici mutu, que adquireix una configuració flexible teixida en i amb
aquests mateixos processos d’interacció]

Les relacions de cooperació que es donen en una xarxa de vegades estan orientades al
benefici mutu dels nodes o a l’augment de la incidència sobre els contextos on actuen.

Aquesta cooperació ha d’estar basada en el principi de reciprocitat de manera que tots
donen i tots reben. El fet de que uns nodes només donin i altres només rebin podria
derivar en relacions de dependència allunyades de l’autonomia i independència que es

desprenen de la primera part de la definició de xarxa. A més, la confiança, tal i com ja s’ha
apuntat més amunt, és una altra característica estretament lligada a les relacions de
cooperació.

[sistema d’organitzacions i relacions d’intercanvi i cooperació orientat al
benefici mutu que adquireix una configuració flexible teixida en i amb
aquests mateixos processos d’interacció]

Establir un marc comú en què cada node pugui identificar el benefici propi és un requisit

imprescindible perquè el funcionament en xarxa tingui sentit. La participació en una
xarxa en què un o diversos nodes no obtinguin benefici minvaria, amb el temps, les
motivacions per participar-hi.

Aquesta orientació cap a fites comunes ha de produir-se per mitjà del consens (és a dir,
el mínim comú múltiple). El funcionament en xarxa està centrat més en el que uneix que

en el que divideix. Hem de recordar que aquesta recerca de consensos requereix temps.56



[sistema d’organitzacions i relacions d’intercanvi i cooperació orientat
al benefici mutu, que adquireix una configuració flexible teixida en i amb
aquests mateixos processos d’interacció]

Les xarxes o el funcionament en xarxa es caracteritza per la flexibilitat de la seva

configuració. La flexibilitat ha d’entendre’s com l’absència d’estructura tancada i
estàtica en el temps però amb algunes característiques que la determinen. És a dir, una
estructura que es va creant i recreant sobre sí mateixa basada en l’horitzontalitat, la

multicentralitat, l’autonomia, la corresponsabilitat i la diversitat.

Horitzontalitat, sense nivells jeràrquics; multicentralitat, possibilitat d’existència de

lideratges múltiples per a diferents iniciatives; autonomia, capacitat per proposar
(liderar o posar en marxa iniciatives) o participar d’altres propostes per altres nodes
sense que això suposi la imposició sobre el funcionament de cada node;

corresponsabilitat, les anteriors característiques generen un marcat sentiment de
corresponsabilitat i; diversitat, entesa com una potencialitat del funcionament en xarxa
ja que la xarxa o el funcionament en xarxa no competeix amb les identitats pròpies dels

seus membres.

3. Condicions útils i obstacles
per al funcionament en xarxa

Si bé algunes de les condicions i obstacles s’han suggerit d’alguna manera al llarg dels

apartats anteriors, es presenten a continuació a mode de resum:

Per últim, recordar que les xarxes o el funcionament en xarxa no és un tot o res. No hi
ha el funcionament en xarxa pur, de la mateixa manera que tampoc hi ha cap organització
que no incorpori alguna o algunes de les característiques esmentades en aquest text en

algun grau. 57



[Eixos de debat Trobada Coop57]
[Materials per al debat]

El mercat social i Coop57

1. Una vertebració encara incipient
2- Vertebrar el sector en mercats socials
3. Suggeriments per a Coop57E3

Eix 3.1 Mercat social i intercooperació

Una vertebració encara incipient

En totes les fases del cicle econòmic existeixen i sorgeixen noves iniciatives regides

per valors diferents dels capitalistes: propietat comuna, cooperació, democràcia,
compromís social, sostenibilitat... En la producció, comptem amb cooperatives de
treball en molts sectors d’activitat, amb associacions que gestionen serveis socials,

amb l’emergent producció col·laborativa per internet, etc. En la comercialització,
disposem de cooperatives de consum i de serveis, de botigues de comerç just i de
segona mà, etc. En el consum, proliferen les pràctiques de consum crític i respon-
sable, tant per part de persones com d’empreses, entitats i, fins i tot,

administracions. En el crèdit, s’està conformant tot un teixit de finances ètiques i
de monedes socials integrat per fons solidaris com els Caf, xarxes d’intercanvi amb
moneda pròpia, Fiare o el mateix Coop57. Totes aquestes iniciatives –la producció

cooperativa, la comercialització solidària, el consum responsable, les finances
ètiques, les monedes socials– formen el que anomenem economia social o
solidària.

Tanmateix, una de les principals febleses d’aquestes iniciatives és que no estan rou
vertebrades entre si, i que majoritàriament se subordinen, directament o
indirectament, al mercat capitalista, la qual cosa representa un seriós obstacle per

al desenvolupament de cada una d’elles i del sector en conjunt (vegeu dibuix 1).

Dibuix 1. Situació actual: les empreses de l'economia solidària (en
vermell), en formen part de les cadenes de valor de la producció
capitalista, tenen poca influència en el conjunt de l'economia,
governada per les empreses transnacionals (ETN) i acaben
assimilades a l'economia dominant.
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Vertebrar el sector en mercats socials

Conscients d’això, des de fa uns anys diversos actors de l’economia social i solidària de l’Estat

espanyol han fet de l’articulació de les iniciatives d’economia solidària un dels seus objectius
estratègics, i a aquest projecte, convertit ja en fita, li han donat un nom: mercat social.

Per mercat social s’entén una xarxa d’intercanvis econòmics entre empreses de l’economia
solidària (empreses solidàries) i entre aquestes i els consumidors i estalviadors responsables,
la qual permet cobrir una part significativa de les necessitats dels seus participants, de manera

que aquests desconnecten, almenys parcialment, de l’economia capitalista (vegeu dibuix 2).

Tot i que el principi bàsic per crear-lo és simple: la intercooperació integral, és a dir, el fet
de participar cada una de les organitzacions i dels seus membres en la producció, el consum i

l’estalvi dins l’economia solidària –cada actor consumeix al màxim dels altres, produeix al
màxim per als altres i aporta els seus estalvis en instruments de crèdit que desenvolupen la
xarxa–, a l’hora de la veritat construir el mercat social es revela molt complicat.

Per aconseguir la massa crítica suficient per conformar mercats socials que cobreixin de manera
significativa les necessitats d’un sector de la població d’un territori determinat (nacions i

comunitats de l’Estat espanyol) i siguin prou atractius i sinèrgics per créixer, falten, per un
cantó, més consumidors i estalviadors responsables, i per l’altre, ampliar l’oferta de béns i
serveis de l’economia solidària, així com que l’oferta ja existent es visualitzi com a tal mitjançant

la generalització d’etiquetes ecosocials, balanços socials o auditories socials, portals web,
catàlegs...

Tanmateix, l’ampliació de l’oferta econòmica solidària tan sols serà possible quan existeixin
més idees de béns i serveis adreçats als consumidors responsables, i prou recursos materials
i empreses solidàries per crear-los, una situació que, si es vol assolir, requereix de diferents

requisits. N’esmentarem tan sols aquells que considerem més relacionats amb les funcions
que podria jugar el Coop57: multiplicar la intercooperació empresarial; reorientar la política
de mercat de moltes empreses solidàries cap a cobrir prioritàriament (no cal que sigui

exclusivament) la demanda interna del sector; impulsar l’emprenedoria social i cooperativa,
i disposar de més recursos econòmics per dur a terme tots aquests projectes i processos.

Dibuix 2. Situació desitjada: enxarxant-se en un
mercat social (en vermell), les empreses de l'economia
solidària tenen capacitat per créixer i esdevenir una
alternativa a l'economia capitalista.
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Suggeriments per al Coop57

En aquests moments, una part dels crèdits concedits pel Coop57 ja  està promovent el
mercat social. Això no obstant, al nostre entendre, podria fomentar-lo encara més si

adoptés una estratègia premeditada adreçada a aquesta fita. Pensem, a més, que el
Coop 57 gaudeix de dos punts forts clau, els quals, ben aprofitats, podrien ser molt
útils per construir mercats socials. Un d’ells és que, en realitat, cada Coop57 territorial

agrupa ja una franja important de les empreses solidàries (en forma de socis) i de
persones consumidores-estalviadores responsables (en forma de socis col·laboradors),
que són potencialment l’embrió del mercat social. El segon punt fort és la seva capacitat

per influir en el comportament dels seus socis, a causa del prestigi de què gaudeix i de
la possibilitat d’orientar estratègicament els crèdits i els interessos dels dipòsits.

Es tractaria de posar en joc aquests actius en favor de la construcció de mercats
socials. Les maneres de fer-ho són diverses; a tall de suggeriment n’esmentem cinc:

a) Millorar les condicions de concessió de crèdit (abaixant interessos o establint
períodes de carència per exemple) als projectes presentats pels socis que ajudin a
construir mercats social, com són aquells que tanquen una cadena productiva dintre

l’economia solidària, que introdueixen l’economia solidària en activitats econòmiques
que considerem estratègiques, que ofereixen béns i serveis als consumidors
responsables, o que incorporen altres empreses solidàries com a proveïdores i partners
del projecte.

b) Oferir com a opció preferent per a la percepció d’interessos dels socis col·laboradors,
parcialment o totalment, en comptes d’euros, vals de descompte o moneda social
perquè adquireixin béns i serveis de les entitats sòcies i de l’economia solidària en

general.

c) Crear, fomentar i/o donar suport a equips de promoció empresarial que ajudin els
nuclis d’emprenedors en gestació i a les entitats ja sòcies a constituir-se o créixer,

respectivament, de manera funcional al mercat social.

d) Millorar l’oferta de productes financers, tot impulsant un sistema de finances ètiques

i solidàries amb criteris de complementarietat entre els diferents operadors que el
conformen a fi de millorar la seva eficiència i alhora fer disponible un ventall ampli de
possibilitats capaces d’ajustar-se a les necessitats financeres i creditícies del conjunt

de l’economia social i solidària.

e) Participar plenament en les xarxes d’economia solidària per contribuir de manera

activa i coordinada, des de la perspectiva de les finances ètiques i solidàries, a impulsar
pràctiques concretes i estratègies de construcció de mercat social, i creixement i
consolidació de l’economia social i solidària com a agent socioeconòmic

transformador.
Jordi Garcia i Jordi Via • Maig de 201160



[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Accions dutes a terme per Coop57 per
promoure el mercat social i la

intercooperació

1. Préstecs d’intercooperació
2- Directori d’entitats sòcies
3. Participació en entitats, convenis i suport mitjansE3

Eix 3.2 Mercat social i intercooperació

D’alguna manera Coop57, en sí mateix, és un instrument

d’intercooperació i de mercat social en l’àmbit financer. És unaeina
que aplica en l’àmbit financer “parabancari” la definició de mercat
social: xarxa d'intercanvis econòmics entre empreses de

l'economia solidària i entre aquestes i els consumidors i
estalviadors responsables, la qual permet cobrir una part signifi-
cativa de les necessitats dels seus participants (en el cas de

Coop57, les necessitats financeres de les entitats de l’economia
social i solidària i la necessitat de garantir un ús ètic i solidari dels
seus diners per part dels estalviadors responsables).

D’altra banda, i més específicament, Coop57 ha posat en pràctica
algunes mesures per potenciar la intercooperació i la construcció

de mercat social per part de les seves entitats sòcies i de les per-
sones sòcies col·laboradores. Les enumerem a continuació:

Préstecs d’intercooperació

Amb l’objectiu de promoure la intercooperació, Coop57 ha

establert una modalitat de préstec per finançar les
transaccionseconòmiques entre entitats sòcies de Coop57.
Aquest tipus de préstec té un tipus d’interès més baix que la resta

(5,90% anual per a l’any 2011).

Tot i que no és una tipologia gaire utilitzada, diverses entitats

s’han acollit a aquest tipus de préstec (en algun cas fins i tot
perfinançar operacions entre entitats sòcies de diferents seccions
territorials). 61



Directori d’entitats sòcies
http://www.coop57.coop/index.php?option=com_sobi2&Itemid=57

Coop57 ha habilitat al seu web un directori de les entitats sòcies, on s’exposa, per seccions
territorials i sectors d’activitat, a què es dediquen i es proporciona les seves dades de contacte.
L’objectiu d’aquest directori és visibilitzar-les per promoure la intercooperació i la construcció

del mercat social. Tanmateix, potser és una eina poc aprofitada i poc publicitada per part de
Coop57, que requeriria una gestió més acurada.

Gestió d’emissions de títols participatius

Coop57 ha gestionat diverses emissions de títols participatius d’entitats sòcies per finançar de
manera estable projectes de creixement o d’obertura de noves línies d’activitat. Mitjançant
aquestes emissions, Coop57 posa en contacte directe a estalviadors ètics i responsables i

projectes d’economia social i solidària que necessiten finançar les seves inversions amb
instruments que no estiguin sotmesos a retorns periòdics del capital (com ara els préstecs).

Participació en entitats
representatives de l’economia social i solidària

Coop57 participa en diverses entitats representatives del cooperativisme i l’economia solidària,
amb l’objectiu de contribuir a reforçar-los:

• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya http://www.xes.cat/
Xarxa que aplega més de 50 entitats de l'economia social i solidària de Catalunya en els àmbits

de consum, producció, intercanvi, comercialització i finançament. Promou la col·lecció de llibres
d'Economia Solidària amb Icària Editorial.

• Red de Economía Alternativa y Solidaria http://www.economiasolidaria.org/
Xarxa estatal integrada per més de dues-centes entitats, aplegades en xarxes territorials i
sectorials. En l'àmbit internacional participa de la Xarxa Global de Socioeconomia Solidària i de

RIPESS.

• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
http://www.cooperativestreball.coop/
La FCTC és l’entitat que aplega, representa i dinamitza les cooperatives de treball de Catalunya
i centra la seva actuació en la promoció i difusió del cooperativisme de treball.

• Servicoop http://www.servicoop.org/
És la Federació de Serveis i Cooperatives de Transportistes de Catalunya.

• Aposta, escola de cooperativisme http://www.aposta.coop/
Aposta és una escola de formació contínua amb la missió de contribuir al desenvolupament de

persones i empreses, impulsant i garantint els principis del cooperativisme, i prenent com a eix
la persona.
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• FETS http://www.fets.org/
FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que va néixer l'estiu
de 1999 i agrupa a nombroses entitats (associacions, fundacions, cooperatives…) que
volen promoure el finançament ètic i solidari a Catalunya.

• Fiare http://www.fiare.org/
Projecte de constitució d'una banca ètica a l'Estat espanyol en col3laboració amb la

Banca Popolare Etica italiana.

• Associació Fiare Catalunya  http://www.projectefiare.cat/
Associació que s’encarrega d’articular socialment el projecte Fiare a Catalunya.

 Convenis de col•laboració
i suport a mitjans de comunicació socials

A més a més, Coop57, en el marc de la promoció del mercat social i la intercooperació,
ha establert convenis de col•laboració amb les entitats següents:

• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) • Mitjançant aquest
acord es va crear un fons d’avals per a cooperatives de treball catalanes federades de
nova creació. El fons està dotat amb 50.000 •.

• Fiare • Mitjançant aquest acord Fiare ofereix a les entitats sòcies de Coop57 préstecs
amb condicions especials (tipus d’interès reduïts). En l’acord es contemplen mecanismes

per evitar que Fiare concedeixi préstecs a entitats sòcies quan ho pugui fer Coop57.

• Arç Cooperativa • L’acord amb Arç Corredoria d’Assegurances té l’objectiu de

millorar els programes d’assegurances vigents contractades per les persones i entitats
associades a Coop57 o, si encara no tinguessin contractades pòlisses d’assegurances,
posar a la seva disposició les millors ofertes que s’hagin aconseguit amb l’aplicació del

criteri de gestió de compra col·lectiva. http://www.arccoop.coop/coop57

• Aposta • L’acord de col·laboració ofereix a les entitats sòcies de Coop57 condicions

preferents en l’oferta formativa que presta aquesta escola de cooperativisme.

• Oinarri • Oinarri és una societat de garantia recíproca basca especialitzada en

concedir avals financers i tècnics a les cooperatives i les PIME basques. El novembre
del 2010 va arribar a un acord amb la Fundació Seira per oferir els seus serveis a les
cooperatives de treball catalanes federades (podeu consultar el contingut de l’acord a

http://www.fundacioseira.coop). Mitjançant el conveni , Oinarri considera a Coop57
com una de les entitats financeres col·laboradores en el marc de l’acord amb la Fundació
Seira, és a dir, que Oinarri pot concedir avals a cooperatives per a préstecs de Coop57.

Coop57 també dóna suport a mitjans de comunicació social com el setmanari Directa,
el quinzenal Diagonal i la revista Punt.coop.
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[Eixos de debat Trobada Coop57 2011]
[Materials per al debat]

Productes i
serveis financers Coop57

1. Productes d’estalvi (passiu)
2- Productes dde finançament (actiu)E4

Eix 4.1 Sistema integral de finances ètiques

Productes d’estalvi (passiu)

• Aportacions a un termini d’un any, renovable automàticament si no es

manifesta la voluntat de fer efectiu el reembors de l’aportació al seu
venciment.
• Es poden fer aportacions addicionals i aportacions periòdiques.

• Les aportacions es remuneren en el moment del seu venciment el primer
any. El segon any i successius es remuneren a data de 31 de desembre. El
tipus d'interès per a la remuneració es fixa anualment en la primera

Assemblea General de l’exercici a proposta del Consell Rector. Per a l’any
2011, l'Assemblea General celebrada el 5 de febrer ha establert una
remuneració del 2% anual.

• Es pot sol·licitar la devolució de les aportacions per anticipat. Si es fa
abans del primer any es deixa de cobrar la remuneració meritada en
els darrers dos mesos.64



Productes de finançament (actiu)

Coop57 és un instrument financer al servei dels seus socis, les entitats de l’economia social
i solidària. La seva finalitat és resoldre les seves necessitats financeres.

A continuació especifiquem les diferents tipologies de préstecs i de productes financers que
tenim establerts, però som conscients que les necessitats financeres dels nostres socis són

canviants i, de vegades, cal analitzar-les cas per cas i buscar noves solucions. Quan una
entitat sòcia té una necessitat financera que no es pot cobrir mitjançant els productes que es

detallen a continuació, es procuren buscar noves fórmules per satisfer-la.

Préstecs a mig i llarg termini

Import i terminis:
• Import màxim: 200.000 euros.
• Termini màxim 7 anys (adaptat a qui el sol•licita).

Condicions de reembors:
• Flexibilitat en cada préstec.
• Adaptat a les necessitats de qui el sol•licita.
• Possibilitat de reembors anticipat.

Comissions:  Sense comissions ni altres tipus de despesa.

Tipus d'interès:
• 6,75% anual (any 2011).
• Interès variable.
• El tipus d'interès es decideix cada any en Assemblea General.

Finançament de circulant

Import i terminis:
• Vigència de 18 mesos.
• Import màxim de saldo viu per soci: determinat per la Comissió Tècnica (no pot excedir
de 24.000 euros).

Import i terminis per operació:
• Termini: mínim 1 mes, màxim 6 mesos.
• Import: mínim 3.000 euros.

Condicions de reembors: Pagament de la totalitat de cada operació (capital i
interessos) en el seu venciment.

Comissions: Sense comissions ni altres tipus de despesa.

Tipus d'interès:
• 7,25% anual (any 2011).
• El tipus d'interès es decideix cada any en Assemblea General.

Cost mínim per operació: 36 euros. 65



Avançament de subvencions d'administracions públiques

Import i terminis:
• Import avançat: fins el 90% de la subvenció concedida, i fins a un màxim de 200.000 euros.
• Termini màxim 12 mesos.
• Possibilitat de reembors anticipat.

Condicions de reembors:
• En el moment de l'ingrés de la subvenció.

Comissions: Sense comissions ni altres tipus de despesa.

Tipus d'interès:
• 7,40% anual (any 2011).
• El tipus d'interès es decideix cada any en Assemblea General.

Préstecs d’intercooperació

Finança les operacions econòmiques entre entitats sòcies de Coop57.

Import i terminis:
• Import màxim: 60.000 euros.
• Termini màxim 5 anys (adaptat a qui el sol•licita).

Condicions de reembors:
• Flexibilitat en cada préstec.
• Adaptat a les necessitats de qui el sol•licita.
• Possibilitat de reembors anticipat.

Comissions: Sense comissions ni altres tipus de despesa.

Tipus d'interès:
• 5,9% anual (any 2011).
• Interès variable.
• El tipus d'interès es decideix cada any en Assemblea General. (...)
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Gestió de títols participatius

Requisits per a l’emissió
• Projectes de creixement, o d’obertura de nous projectes o línies d’activitat.
• Entitats i projectes sostenibles econòmicament, però que necessiten inversions de
capital per desenvolupar-se.

Condicions d’emissió
• Títols amb venciment emesos per l’entitat.
• Possibilitat de renovar els títols al seu venciment.
• L’entitat respon pel deute i paga l’interès establert als titulars dels títols emesos.

Gestió per part de Coop57
• Coop57 proposa el termini i el tipus d’interès de l’emissió.
•  Coop57 difon l’emissió entre la seva base social
• Coop57 gestiona l’emissió:

o Gestió de la subscripció de títols.
o Elaboració dels contractes de subscripció.
o Gestió de pagament dels interessos, les declaracions fiscals, etc.
o Gestió de la devolució dels títols i de les possibles renovacions.
o Garanteix la liquidesa dels títols actuant com a mercat secundari.

• Coop57 cobra a l’entitat per la gestió feta una quantitat calculada en un percentatge
de l’emissió (any 2011: 1% anual).

Préstecs participatius

Aquesta és una modalitat que encara s’ha explorat poc, però que pot ser interessant per
a entitats que necessiten finançament estable, amb carència de devolució. Segurament
caldrà desenvolupar-la en els propers anys.

Durant la seva vigència, l’entitat que rep el préstec només paga els interessos meritats,
però no amortitza el capital fins al seu venciment.

El préstec té un interès fix i un de variable que depèn dels resultats de l’entitat (consisteix
en un percentatge sobre els excedents).

Coop57 fa un seguiment de l’evolució de l’entitat durant el període de vigència del
préstec.
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[Eixos de debat Trobada Coop57]
[Materials per al debat]

Principals entitats de finances ètiques

1. Estat espanyol
2- Europa i resta del mónE4

Eix 4.2 Sistema integral de finances ètiques

Principals entitats de finances ètiques

Coop57 és un instrument financer que s’insereix en un marc de finances ètiques
més ampli, des del convenciment que cal articular un sistema financer alternatiu
que doni respostes diversificades al conjunt de necessitats financeres de l’economia
social i solidària, el teixit associatiu i la ciutadania compromesa amb models
econòmics i socials basats en principis cooperatius, de justícia, equitat i igualtat.

Les formes del sistema de finances ètiques, entès en sentit ampli, són múltiples i
variades: entitats de sensibilització, grups d’ajuda mútua, entitats que posen en
contacte projectes i inversors, cooperatives de serveis financers parabancaris,
assegurança ètica, bancs...

Arreu del món hi ha experiències que desenvolupen formes alternatives de relació
amb els diners. No podem fer una llista complerta de tot el que hi ha, només
relacionarem un quants destacant amb una mica més de detall algunes
experiències més representatives.

ESTAT ESPANYOL

Difusió i promoció de les finances ètiques

• FETS. Catalunya. És una associació de promoció de les
finances ètiques. Una de les seves activitats és l’Observatori de
les Finances Ètiques. Coop57 és membre de FETS.
www.fets.org

• ETSHI. Segell d’Assegurança Ètica i Solidaria gestionat i
impulsat per l’observatori de les finances ètiques de FETS. Cer-
tifica el nivell de pràctica ètica en un producte, companyia i/o
corredoria, segons els principis bàsics de l’assegurança ètica
(mutualitat, transparència i equitat).
www.etshi.net
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RUFAS. Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios. És una
xarxa per afavorir l’intercanvi d’experiències de finançament solidari.
Actualment està inactiva.
www.reasnet.com/rufas

Fundacions

Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA). Catalunya.
Dóna microcrèdits per a entitats i projectes d’autoocupació de les perso-
nes més desfavorides. Coop57 i ASCA estan en converses per crear un
fons conjunt dintre la Fundació per finançar projectes d’economia social
i solidària que difícilment obtindrien préstecs pels canals habituals de
Coop57.
www.acciosolidaria.cat

Fundación FIDEM (Fundación Internacional de la mujer empren-
dedora). Dóna microcrèdits per a dones que volen muntar una empresa.
www.fidem.net

Entitats dedicades a finançar projectes al Tercer Món

Oikocredit. Cooperativa d’abast internacional (amb secció pròpia a
Espanya) que recull estalvi per finançar projectes del Tercer Món amb
criteris ètics i solidaris.
www.oikocredit.org

Elkarcredit. Associació sense ànim de lucre dedicada a donar suport
al desenvolupament econòmic local en països empobrits mitjançant
microcrèdits.
http://www.elkarcredit.org/

Entitats que cerquen recursos per finançar determinats projectes
sense intermediació bancària, posen en contacte inversors i receptors,
actuen a nivell local i promocionen l’economia social i solidària

Asociación para la Financiación Solidaria. Aragó.
Financiación Solidària és sòcia de Coop57.
www.financiacionsolidaria.org

Fondo Solidario Disponibilidad Germen. Castella-Lleó.
www.fondosolidario.com

Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza. Granada
http://fondodesolidaridad.org/portal/

GAP (Grupo de apoyo a proyectos). Madrid. GAP és sòcia de Coop57.
http://www.gap.org.es

Asociación por un Interés Solidario
http://www.aisolidario.org
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Banca Ética Badajoz
L’Associació Banca Ética Badajoz és sòcia col·laboradora de Coop57.
http://bancaticabadajoz.blogspot.com/

AIS “O Peto”
http://www.opeto.org/

Ahorro Solidario de Huelva
http://www.ahorrosolidario.blogspot.com/

REAS Navarra
http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra

IDEAS. La seva activitat és el comerç just amb el tercer món. Promou els préstecs
solidaris per finançar els productors del Sud que els proveeixen.Ideas és sòcia de
Coop57.
www.ideas.coop

Enclau. País Valencià. Associació d’associacions per promoure finançament
alternatiu de projectes (tercer i quart món). Gestiona els recursos que provenen
d’un producte “estalvi solidari” de la Caixa Popular (País Valencià).
www.enclau.org

IUNA. País Valencià. Els recursos financen empreses d’inserció sociolaboral.
http://www.novaterra.org.es

Grups d’ajuda mútua

Comunitats Autofinançades (CAF). Agrupacions de persones immigrants
que posen en comú una part dels seus diners i els gestionen comunitàriament
prestant-se quantitats petites entre elles quan ho necessiten. L’Associació per a les
Comunitats Autofinançades és sòcia de Coop57.
www.comunidadescaf.org

Bancs i projectes de bancs

FIARE. Projecte per a la creació i/o implantació d’una banca ètica a l’estat espanyol
que actuï sota criteris de banca ètica nascuda des de la ciutadania i que utilitzi
l’activitat bancària per a transformar la societat.  Actualment, Fiare desenvolupa
activitat financera com a agent de la Banca Popolare Etica italiana. Coop57 és un dels
socis del projecte Fiare i ha signat amb Fiare un conveni de col·laboració per oferir
préstecs a les seves entitats sòcies amb condicions especials.
www.fiare.org

Triodos Bank. Banc holandès que assegura que utilitza els seus recursos en
inversions responsables, especialment en els sectors del medi ambient, la cultura i
l’oci, i les iniciatives socials.
www.triodos.es70



Caixa Colonya de Ses Illes. És una caixa d’estalvis que té un
producte “estalvi ètic”. La part dels recursos recollits que es destinen
a préstecs es dediquen a finançar projectes socials; a més a més, els
titulars dels comptes renuncien al 50% dels interessos i els destinen a
finançar projectes que afavoreixen la cohesió social i el
desenvolupament sostenible.
www.colonya.es

Fons d’Inversió Socialment Responsables

Ja fa temps que  existeix una aproximació a la inversió socialment
responsable en els mercats financers convencionals. Així, diferents
entitats (bancs, caixes i gestors de fons, tots convencionals) incorpo-
ren algun fons amb criteri d’inversió ètica, solidària o sostenible.

En general, aquests fons no es considera que formin part de les finances
ètiques ja que no compleixen els seus requisits i, a més, estan proposats
o gestionats per entitats convencionals com un producte marginal
quan la resta de la seva activitat deixa molt a desitjar tant èticament
com responsable (podeu consultar l’informe Anàlisis cuantitativo de
los Fondos de Inversión Socialmente Responsables comercializados
en España, disponible a http://www.fets.org).

EUROPA i RESTA DEL MÓN

Hi ha dues grans agrupacions  de finances ètiques, una d’àmbit europeu
(FEBEA) i una d’abast internacional (INAISE)

Experiències europees

FEBEA: Agrupació europea de finances i banca ètiques i
alternatives. El 2009 agrupava a 25 entitats de 13 països: 11 bancs, 6
caixes cooperatives i cooperatives de crèdit, 5 societats d’inversió i
3 fundacions. Entre totes elles gestionen un volum de 21 miliards
d’euros i 528.000 clients (físics i jurídics). No agrupa totes les entitats
de finances ètiques que hi ha doncs per ser membre cal disposar d’un
capital mínim. Fiare, La Nef i la Banca Popolare Etica italiana en són
membres.
www.febea.org

Banca Popolare Etica (BPE). Itàlia. Neix el 1.999 com a banc
a partir d’una associació creada per 21 entitats de l’economia social
(entre elles les MAG, organitzacions de comerç just, cristianes,
sindicals). Actualment (abril del 2011) té 32.520.000 • de capital
social aportats per 35.535 socis (30.137 persones i 5.398 entitats).
Cada soci te un vot a l’assemblea. S’han organitzat de forma
participativa amb 60 circumscripcions locals que agrupen els socis 71



amb l’objectiu de difondre els principis de banca ètica, fer propostes i supervisar
l’activitat del banc. Operativament tenen 13 filials i una xarxa de “banquers
ambulants”. Tots s’agrupen en 4 fòrums d’àrees geogràfiques, on es troben l’estructura
política, la tècnica i la participativa. Financen projectes d’economia social amb criteris
ètics, mediambientals i de comerç just. També han impulsat una Fundació per poder
captar fons i desenvolupar la tasca socio-cultural de difusió de la banca ètica.
http://www.bancaetica.com

La Nef. França. És una cooperativa creada el 1980; recull estalvi i fa prèstecs a
entitats de l’economia social. Des del 1988, segons la legislació francesa, passa a estar
supervisada pel Banc de França. Tenen un acord amb Crédit Coopératif (cooperativa
de crèdit amb activitat bancària), pel qual els i les sòcies de La Nef tenen accés als
serveis de banca minorista (compte corrent, tarjeta de crèdit, etc), en un compte
identificat com a compte La Nef.
http://www.lanef.com

Experiències europees destacables que no formen part de FEBEA

JAK. Dinamarca i Suècia. Neix el 1931 a Dinamarca i el 1965 es constitueix JAK a
Suècia, on el 1997 es registren com banc, el primer banc de préstecs sense interès de
Suècia. És un banc cooperatiu propietat d’uns 27.000 membres. Opera en un siste-
ma de préstecs i estalvis lliures d’interès. Financien projectes d’acord amb una
economia sostenible i solidària.
http://jak.se/spanish/espanol

MAG (Itàlia), societats mutuals autogestionades nascudes sobre els anys 70 com a
cooperatives de crèdit per finançar empreses i entitats de l’economia social. La pri-
mera va nèixer a Verona i després es van anar creant altres pel nord d’Itàlia. Van
contribuir a la creació de la BPE, quan el 1994 la normativa bancària va obligar a
reestructurar la seva organització. Mantenen l’activitat parabancària a nivell local i
tenen acords amb BPE.
Exemple de MAG: http://www.mag2.it/ (web de la MAG 2 de Milà).

Experiències internacionals destacades de la resta del món

INAISE
Organització internacional que agrupa unes 50 entitats dels cinc continents, amb
activitat o sense activitat financera, que subscriuen els principis de la banca ètica i
centren la seva activitat en el desenvolupament de l’economia social. Fets, Fiare i
BPE, per exemple, formen part de Inaise. A la web trobareu una descripció detallada
de cada entitat i del seu àmbit d’actuació; fem una breu descripció de l’exemple de
Desjardins de Quebec com a mostra.
www.inaise.org

Caisse d’Economia Solidaire Desjardins. Quebec. Va nèixer d’una ini-
ciativa sindical de fusionar les caixes dels sindicats –des de 1923 existeixen caixes
populars de sindicats i/o rams que es van crear amb l’objectiu de que els treballadors
tinguèssin el control dels seus diners i no es promogués la usura amb ells–. En els
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anys 80 es fusionen unes quantes d’aquestes caixes de Quebec i sobre els anys 2000
es fusionen amb les caixes dels sindicats de Montreal. La caixa està composta per
2.496 empreses col·lectives (organitzacions sindicals, cooperativas, grups culturals
i associacions), 338 empreses privades solidàries i 9.801 persones físiques. Tenen
un fort component de compromís amb l’economia social i les finances ètiques. Hi ha
tota una xarxa d’entitats i professionals que col·laboren en donar servei als socis
cobrint totes les necessitats de finançament. Tenen productes específics, per exemple
fons de recolçament a l’acció solidària pels sindicats en conflicte, o el préstec per
entitats en situació crítica.
www.caissesolidaire.coop

Experiències destacables que no formen part d’Inaise

Le Chantier de l’Économie Sociale. És una xarxa quebequesa de xarxes
d’empreses d’economia social i de xarxes de cooperatives de desenvolupament re-
gional. Les cooperatives de desenvolupament regional són una organització coope-
rativa que renuncia a la lògica vertical de sector i procura treballar de manera més
horitzontal per desenvolupar la comunitat on s’insereixen des d’una perspectiva
d’economia social i solidària. Le Chantier de l’Économie Sociale disposa d’instruments
financers propis, com ara la Xarxa de Fons Locals d’Inversions Socials del Quebec
(http://www.fonds-risq.qc.ca) i La Fiducie (http://fiducieduchantier.qc.ca).
www.chantier.qc.ca

Coop57

Com a cooperativa de serveis financers, Coop57 no disposa de fitxa bancària ni està
fiscalitzada pel banc central, i es regula exclusivament per la Llei de cooperatives. Això
li dóna una capacitat d’autogestió i d’agilitat per donar resposta a les necessitats
financeres dels seus socis molt més alta que les entitats financeres convencionals (en-
cara que actuïn sota els principis de la banca ètica), però també limita els serveis que
pot oferir (bàsicament, els serveis a les persones i els serveis de banca minorista). Per
aquest motiu, Coop57 s’ha unit als esforços per promoure una banca ètica que operi a
l’Estat d’acord amb un model participatiu. Participa en el projecte Fiare, el qual té per
objectiu constituir, amb la col·laboració de la Banca Popolare Etica italiana, una caixa
de crèdit cooperatiu que pugui oferir el ventall de serveis financers d’un banc ètic a
l’Estat espanyol. La propietat d’aquesta caixa de crèdit cooperatiu ha d’estar en mans de
la ciutadania, l’associacionisme i les entitats de l’economia social i solidària.

Aquesta aposta per promoure un banc ètic és paral•lela al desenvolupament i creixement
en xarxa de Coop57 per poder seguir oferint els seus serveis financers amb una proximitat,
agilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats dels seus socis que difícilment un banc
ètic pot oferir.
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[Eixos de debat Trobada Coop57]
[Materials per al debat]

Recopilació de les decisions que ha
pres Coop57 en relació amb la
construcció d’una banca ètica

[2005-2010]E4
Eix 4.3 Sistema integral de finances ètiques

Abans de començar aquest repàs de com Coop57 s’ha posicionat davant el projecte de
construcció d’una banca ètica, cal posar de relleu dos aspectes:

• La discussió i presa de decisions en aquesta matèria s’ha desenvolupat en paral·lel
a l’articulació d’un model de creixement de Coop57 en xarxa a l’Estat com a
cooperativa de serveis financers “parabancaris” gestionada per les entitats de
l’economia social i solidària de cada territori. El terme “parabancari” es refereix
al fet que desenvolupa una activitat financera no bancària (no està regulada pel
Banc d’Espanya), fet que, per una part, permet que sigui molt més àgil, flexible,
autogestionada i capaç de donar respostes imaginatives a les necessitats dels
seus socis que qualsevol banc (per molt ètic que sigui), però, a la vegada, que
tingui les limitacions pròpies de no poder oferir serveis bancaris, tant d’actiu
(préstecs personals, per exemple), com de passiu (comptes corrents, targetes de
crèdit, etc.), i de tenir molt limitats els seus serveis a les persones físiques.

• En tot aquest procés Coop57 ha manifestat la seva clara voluntat de
desenvolupar i enfortir el seu projecte, a la vegada que ha mostrat la seva
disposició de posar el seu gra de sorra en un projecte més ampli de construcció
d’una banca ètica.

2005: primeres reflexions

A l’Assemblea General celebrada el 7 d’abril del 2005, Coop57 va iniciar la discussió
sobre la seva implicació en el projecte de construcció d’una banca ètica a Espanya que
va plantejar la Fundació Fiare.

A l’assemblea es van explicar les línies mestres del projecte Fiare i es va discutir sobre
quin tipus de vinculació havíem de tenir-hi. En síntesi, el projecte Fiare plantejava:

• Inici d’activitat financera com a agent de la Banca Popolare Etica (BpE) italiana
per adquirir experiència i començar el procés per constituir posteriorment una
cooperativa de crèdit d’acord amb els principis de la banca ètica que operés a tot
l’Estat (Fiare SL és l’instrument operatiu que du a terme aquesta activitat).

• Desenvolupar l’activitat, com a agent de BpE, per assolir els requisits necessaris
per sol·licitar la fitxa bancària al Banco de España (entre 6 i 10 milions d’euros de
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capital social, més de 60 milions d’euros en dipòsits i més de 30 milions
d’euros en préstecs) en un termini d’entre 4 i 5 anys.

Després de l’assemblea del 7 d’abril del 2005, en què no es va prendre cap acord,
es va continuar la discussió amb la celebració de dos consells rectors ampliats,
en un dels quals es va convidar a Peru Saisa i Juan Garibi de Fiare.

Paral·lelament, com a Coop57, es va participar en diversos fòrums de finances
ètiques, en què es van poder intercanviar opinions amb Fiare i els diferents
instruments financers alternatius de l’Estat. A la vegada, el projecte Fiare va
concretar més el seu model de construcció de la futura cooperativa de crèdit
amb l’impuls de plataformes territorials compostes pel teixit associatiu i
d’economia social i solidària, les quals haurien de dirigir el projecte.

2006: acord de participar
a les plataformes territorials de Fiare

A l’Assemblea General celebrada el 24 de maig de 2006, Coop57 va aprovar la
proposta de participar a les plataformes territorials del projecte Fiare. Aquestes
plataformes havien de desenvolupar la construcció del projecte Fiare a cada
territori i recollir el capital social necessari per a la futura caixa de crèdit coope-
rativa. A l’assemblea es va fer èmfasi en que Coop57 i Fiare eren dos projectes
independents amb objectius i estratègies pròpies, però, a la vegada,
complementaris.

2007: acord de participació
com a soci transversal a Fiare

A l’Assemblea General del 27 de novembre del 2007, Coop57 va decidir partici-
par en el projecte Fiare com a soci transversal. Aquest acord ens permetia parti-
cipar directament (no a través de les diferents plataformes territorials) en la
futura cooperativa de crèdit i en el “consell d’administració virtual” de Fiare que
es va posar en marxa per obrir la participació a l’instrument operatiu del projecte
al conjunt de plataformes i entitats que li donaven suport.

També es va aprovar que Coop57 recollís fons per aportar capital social a la
futura caixa cooperativa i que col·laborés en el finançament del seu procés de
constitució participant a Fiare S.L.

El maig del 2008 Fiare SL es va incorporar com a sòcia a Coop57 i va sol·licitar
dos préstecs que varen ser concedits, per un valor total de 50.000 euros.

Juny de 2008: concreció de la recollida
de capital social per al projecte Fiare

A l’Assemblea General del 9 de juny del 2008 es va aprovar l’inici de la recollida
de capital social per a la futura caixa cooperativa, que es va preveure que es
desenvoluparia entre juliol del 2008 i desembre del 2011. També es va acordar
la incorporació a Fiare SL.
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2009: debat sobre el projecte europeu de banca ètica

Durant la segona meitat del 2008 el projecte Fiare va començar a plantejar la
conveniència d’avançar cap a un projecte de banca ètica d’àmbit europeu, juntament
amb la Banca Populare Etica (BPE) i altres entitats europees de finances ètiques, com ara
La NEF francesa, davant de les dificultats per aconseguir que el Banc d’Espanya autoritzés
la constitució de la cooperativa de crèdit d’àmbit estatal.

Durant el primer semestre del 2009 Coop57 va debatre les implicacions d’aquesta
reorientació del projecte Fiare i va consensuar quin nivell d’implicació i quins esforços
materials i econòmics havia de dedicar-hi. Mentre es va fer aquest debat, es va aturar la
incorporació a Fiare SL i la posada en marxa de la recollida de capital social.

Finalment, a l’Assemblea General del 29 de juny es va decidir seguir participant a Fiare
de la manera següent:

• Incorporació a Fiare SL i a la cooperativa que s’impulsarà a nivell estatal per
avançar en el projecte europeu.
• Impulsar la recollida de capital social per al projecte Fiare, recollint un mínim de
200.000 euros fins el desembre del 2011. Cada secció tindrà capacitat per decidir
si recull capital social i quan, i com, ho fa.
• Procurar que la participació en Fiare no repercuteixi en negatiu en el
desenvolupament de Coop57, dedicant l’esforç i els recursos ajustats.
• Considerar que 25.000 euros dels aportats com a préstec a Fiare siguin
l’aportació de Coop57 al projecte en les mateixes condicions que la resta de socis.

2010: incorporació a Fiare SL, inici de recollida
de capital social i signatura conveni de col·laboració

El 8 de març del 2010 es va signar amb Fiare SL l’acord entre socis. El seus punts principals
són els següents:

o Compra de 5 participacions socials de Fiare SL (de 100 euros cadascuna).
o Reconeixement de les aportacions efectuades per Coop57 al projecte Fiare:

o 25.000 euros es consideren com a aportació a despeses de
constitució no reemborsables per part de Fiare SL.
o 25.000 euros tenen la consideració d’un préstec pendent de cobrar
per part de Coop57.
o L’acord contempla que Coop57 podrà desenvolupar mesures per
cobrir aquestes aportacions efectuades a Fiare SL mitjançant
mecanismes vinculats a la recollida de capital social per a la futura
cooperativa de crèdit.

o Compromís de Coop57 de recollir 200.000 euros de capital social durant 3
anys (2010-2012).

Posteriorment, el maig de 2010 Coop57 va iniciar la recollida de capital social per al
projecte Fiare.

A finals d’aquell mateix any, Coop57 va signar amb Fiare SL un acord de col·laboració
mitjançant el qual Fiare ofereix a les entitats sòcies de Coop57 préstecs amb condicions
especials (tipus d’interès més baixos). En l’acord es contemplen mecanismes per evitar
que Fiare concedeixi préstecs a entitats sòcies quan ho pugui fer Coop57.76



Informacions pràctiques

1.- Allotjaments

(A) Hostal Sans | c/Antoni de Capmany, 82
(B) Hostel LK Barcelona | c/Consell de Cent, 30
(C) Live & Dream | c/Rossend Arús, 23
(D) Hostal Béjar | c/Béjar, 36-38

2.- Espais de treball i taules d’experiències

(0) Cotxeres de Sants | Carretera de Sants, 79
(1) Taula 1: Casal Independentista de Sants – Jaume Compte C/ Muntadas, 42
(2) Taula 2: Centre Social de Sants C/ Olzinelles, 30
(3) Taula 3: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya C/ Premià, 15, 1a planta
(4) Taula 4: Cooperativa la Nova ObreraC/ Guadiana, 22
(5) Taula 5: Can Batlló C/ Constitució, 19
(6) Taula 6: CSA Can Vies C/ Jocs Florals, 40-42

3.- Altres

(E) La Ciutat Invisible SCCL | Riego, 35
(F) Teteria Cooperativa Malea | Riego, 16
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El barri i les entitats que ens acullen

1.- CIS Jaume Compte http://cis-jaumecompte.cat/

El Casal Independentista de Sants és una associació de base, unitària, reivindicativa i dinàmica que aglutina

els i les independentistes d’esquerres de Sants i que té l’objectiu de ser una eina eficaç en la lluita per la

llibertat dels Països Catalans des d’una perspectiva inequívocament d’esquerres i emmarcada en la nostra

realitat més immediata: la vila de Sants. El Casal Independentista de Sants “Jaume Compte” va néixer l’any

1990 amb l’objectiu de crear un espai polític per a l’independentisme d’esquerres a la vila de Sants que disposés

d’una infraestructura pròpia per poder donar solucions als problemes més directes del nostre entorn, des d’on

poder denunciar amb decisió i fermesa la repressió i opressió que pateix el nostre poble, des d’on poder donar

alternatives a tots aquells projectes especulatius que es volen dur terme a la vila, des d’on poder treballar per

la llengua... Ara, uns quants anys més tard i amb l’esforç de tots i totes, hem anat consolidant i estenent aquell

projecte i continuem treballant perquè la independència i la justícia social als Països Catalans esdevinguin una

realitat. L’actual seu del CIS, després de diverses ubicacions al barri, és al carrer Muntadas 42, inaugurat la

primavera del 2010.

2.- Centre Social de Sants http://centresocialdesants.org

Des de la seva fundació, l’any 1971, el Centre Social de Sants ha destacat pel seu caràcter acollidor de

qualsevol iniciativa desenvolupada pel nostre veïnat més proper i, sobre tot, per qualsevol col•lectiu dedicat

al treball per la millora de la qualitat de vida de les persones. Els primers anys de la nostra existència se

solapen el clam i el desig per l’assoliment de les llibertats democràtiques amb la reivindicació d’un urbanisme

més humà amb la demanda de zones verdes i equipaments pel nostre barri. Així s’assoleixen espais com les

Cotxeres, l’Espanya Industrial i altres espais. En l’actualitat la permanent reivindicació d’un urbanisme

més humà i una millor i més transparent participació en els temes urbanístics es veu acompanyada per

l’amplia oferta de serveis i activitats que més d’una vintena d’entitats i col•lectius desenvolupen dins el si de

la nostra entitat i dedicats a múltiples àmbits d’interès (socials, educatives, culturals, etc.). És la seu de

l'AVV de Sants, així com espai de trobada de múltiples plataformes que treballen en reivindicacions de

caràcter urbanístic, assistencial o social al barri

3.- FCTC www.cooperativestreball.coop

Ubicada al primer pis del carrer Premià 15, en el que fou la seu d'una de les cooperatives històriques més

actives de Sants, L'Empar de l'Obrer.  Significada pel seu caràcter totalment col•lectivista, l'Empar de

l'Obrer fou fundada el 1905. L'excés de percepció acumulat per la compra en comú i la venda al detall als socis

era totalment destinat als fons socials, mutualitats o fons culturals de la cooperativa. Després de passar per

tres seus diferents, finalment s'establí al carrer Premià el 1924. Políticament activa, fou escenari de diversos

assalts per part de les forces de l'ordre en períodes de repressió vers el moviment obrer, i fou coneguda per la

seva vessant naturista, el que anomenaven anarconaturisme. Tenia una escola per més de 80 nens, un

teatre, biblioteca, cafè, espais per grups d'ido (una variant mediterrània de l'esperanto, una llengua

planificada) i una intensa activitat cultural, social i política. El 1937, quan tenia 260 socis, es fusionà a la

Unió de Cooperadors, que s'encarregà de l'abastiment de desenes de milers de persones a Barcelona durant la

guerra civil. Amb el franquisme, s'aturà tota la seva activitat sociopolítica i avocada a la seva dissolució.

Absorbida el 1939 per la Flor de Maig, una de les cooperatives supervivents de la guerra, el 1947 passà a

denominar-se la Popular Santsenca, que mantingué un establiment obert fins als 2000, quan passà l'edifici

als seus nous usos federatius. En l'actualitat, l'edifici és la seu de les Federacions de Cooperatives de Treball

(FCTC), Consumidors i Usuaris (FCCUC) i de Transports i de Serveis (SERVICOOP) de Catalunya, així com de

la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Tenen també la seva seu les cooperatives Aposta i Ara_Coop,

així com la Fundació Seira i l'arxiu de Servicoop. La FCTC té associades més de 400 cooperatives de treball i

actua, com les altres dues federacions, com a organs de representació de les cooperatives. A l'actualitat, s'està

estudiant la possibilitat que un dels espais de l'edifici passi a ser la seu de Coop57.
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4.- Societat cooperativa La Nova Obrera

Tercera cooperativa amb més antiguitat del barri de Sants. Fundada el 1897, funciona de forma

ininterrompuda des de la seva constitució. Nascuda com una cooperativa de consum, a l'actualitat funciona

com a entitat cultural i recreativa, essent la seu de l'Associació de Vells de Barcelona. Els seus socis fundadors

van ser jornalers i peons de les fàbriques tèxtils que articulaven la vida del barri d'ençà la seva implantació

durant el darrer terç del segle XIX. Participà activament en la organització del moviment cooperativista, des

de l'aposta per les Centrals de Compres a nivell catalanobalear, acollint importants actes cooperatius o

participants dels processos federatius. En els seus balanços hi constaven les partides de Fons de Necessitat,

Crèdit, Invalidesa i Cultura, agrupant el 1929 a 85 famílies, i el 1933 posseïa un grup femení de cooperatistes.

Fins el 1921 venia productes també al públic, però després d'aquell any i de la seva implicació en la corrent

cooperatista, exigia el fet de ser associat per poder consumir mitjançant la cooperativa. Durant la guerra

civil, passà a ser la sucursal número 9 de la Unió de Cooperadors de Barcelona. Després de la guerra, fou de les

poques cooperatives que no patiren l'espoli o la repressió, però hagué de reduir la seva prolífica activitat

cultural i social. Molts socis havien mort o estaven a l'exili.  La seva seu històrica és al carrer Guadiana 22,

on encara s'hi troba. Mantenen algunes de les activitats cooperativitzades, posseeixen una Coral i empren les

seves infraestructures, entre les que es compta un teatre amb cabuda per més de 200 persones, per activitats

culturals diverses.

5.- Can Batlló: el Bloc 11 http://canbatllo.wordpress.com/

Can Batlló és un antic recinte fabril construït a finals del segle XIX situat al barri de la Bordeta, a Sants. El

1976 el Pla General Metropolità va definir l’àmbit del recinte com a zona d’equipaments i espai verd. Han

passat ja 35 anys i la transformació del recinte no s’ha dut a terme. Els veïns i veïnes del barri agrupats en la

plataforma Recuperem Can Batlló estem lluitant des de fa molts anys per a que la transformació de Can

Batlló sigui una realitat. A mitjans del 2009, cansats de veure com s’incomplia sistemàticament el calendari,

vàrem anunciar a l’ajuntament que si al juny de 2011 les obres de transformació del recinte encara no

havien començat els veïns i veïnes del barri entraríem a Can Batlló per començar a construir nosaltres

mateixes els equipaments que tant necessitem. El passat 11 de juny, gràcies a la mobilització social, vàrem

entrar a Can Batlló i vàrem aconseguir la cessió d’una nau: el Bloc 11, que des del mateix dia 11 funciona amb

l’esforç voluntari dels veïns i veïnes organitzats assembleàriament, i que ja alberga, entre altres coses, la

nova Biblioteca Popular Josep Pons. Però tot i aquesta victòria, des de la plataforma Recuperem Can Batlló

seguim amb la reivindicació. Encara queden veïnes i industrials per indemnitzar i el barri segueix necessitant

els equipaments i l’espai verd previstos des de fa tants anys. Al mateix temps des de la plataforma posem en

dubte el projecte vigent  i creiem important definir amb la participació del barri com ha de ser el seu futur.

6.- CSOA Can Vies http://canvies.barrisants.org/

Can Vies és un Centre Social Autogestionat del barri de Sants. És un espai que porta més de catorze anys

construint un projecte col·lectiu sense subvencions i sense tuteles, demostrant que és possible l’autoorganització

i creació d’alternatives reals. És un indret de difusió i trobada de diferents col·lectius polítics i socials d’arreu.

Ha estat un punt d’encontre per refer el fil entre diferents generacions d’activistes, teixint pràctiques i

relacions comunes. Can Vies ha estat una escola de participació política assembleària, social i cultural per a

centenars de persones, dinamitzant el teixit associatiu del barri. Funcionem per consens, d’una manera

horitzontal, és a dir no jeràrquica, basat en la responsabilitat col•lectiva. Participem de l’Assamblea de barri

de Sants (ABS), que és l’assemblea que coordina i fa confluir els moviments polítics i socials del barri i formem

part de diverses campanyes: antiespeculatives, a favor dels drets de les persones migrades, a favor dels drets

de les treballadores, antirrepressives, contra la destrucció del territori etc. Ens trobem ubicats a un dels

edificis històrics del Metro de Barcelona. Construït el 1889, l'edific passà per diverses mans privades abans de

ser cedit a TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), per llavors FMB. Des de llavors, i fins el 1994, fou

seu de sindicats i lloc de trobada i assistència pels treballadors i llurs famílies. Expropiat per la CNT abans de

la guerra, passà a mans del Sindicat Vertical durant la dictadura. El 1978 passà a mans altra vegada dels

sindicats amb representació, CNT, CCOO i UGT. Fou okupat el 1997 i, amenaçat de desallotjament per les

obres del TGV, és un referent social a la ciutat que ja acumula tres victòries judicials contra el desallotjament.
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