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LA FUNDACIÓ COOP57 
  

La Fundació Coop57 neix com un estri paral·lel, complementari i addicional a la tasca de 

Coop57. És un espai d’autogestió i apoderament col·lectiu, que vol teixir noves complicitats per 

a la transformació social i econòmica i una eina al servei dels moviments socials i de l’ESS.  

 

Els nostres objectius 
 

• El foment del fet cooperatiu per la incorporació de nous protagonismes a l’economia 

social i solidària (ESS).  

• Detectar buits no coberts i innovar en l’horitzó de la plena democràcia política, social 

i econòmica.  

• Donar respostes a les urgències i emergències.  

• Esdevenir un espai actiu de reflexió, debat i anticipació sobre els reptes de Coop57 

en particular i de l’ESS en general.   

 

Quatre àmbits estratègics 
 

• Lluita contra les desigualtats i l’exclusió social: Davant la necessitat de desenvolupar 

nous dispositius comunitaris, emancipadors i transformadors, que superin els marcs 

assistencials i pal·liatius, de baix cap a dalt amb la participació directa de les persones 

afectades  

• Lluitar contra la precarietat laboral: Davant la necessitat de donar suport a les lluites 

obreres autònomes precaritzades i activar la complicitats amb moviments socials per 

la defensa dels drets laborals i sindicals bàsics en molts sectors productius.  

• Promoure la revitalització del món rural: Davant la crisi evident que viu el món rural, 

es considera un eix central treballar per una agricultura sostenible, la sobirania 

alimentària, la justícia ambiental i la defensa de la biodiversitat.    

• Impulsar la transició energètica: En un context d’extralimitació ecològica i de col·lapse 

energètic cal donar suport a processos que impulsin la transició energètica i que 

aportin solucions per la construcció d’un món habitable i sostenible. 
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La nostra forma de fer 

  

Escoltant els moviments socials i connectades amb les iniciatives que arreu del territori 

construeixen alternatives quotidianes, la Fundació treballa en xarxa, des de la mateixa base 

social de Coop57. Posant la vida digna al centre de tot plegat per a la construcció d’alternatives 

sòlides i solidàries, des de la mateixa intersecció –cooperativisme, finances ètiques i economia 

social - i amb els següents principis rectors transversals:  

  

ANTIRACISME  

 

FEMINISMES

 

 
 

 

ECOLOGISME
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ACTIVITATS DE L’ANY 2021 
  

Arran de la nova etapa iniciada l'any 2020, la Fundació Coop57 continua marcant-se els 

objectius de projectar i posar en marxa accions en els 4 àmbits d'actuació, posant en pràctica 

la nostra forma de fer, sempre en aliança amb els moviments socials.  

Si bé durant el 2021 les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 han continuat sent 

protagonistes, també s’han posat esforços en ampliar el marc d’actuació de la fundació. Així, 

tot i que les línies de treball contra l’exclusió social i la lluita contra la precarietat laboral han 

estat protagonistes de la feina de l’any, també s’han fet passes endavant ens els àmbits de 

revitalització del món rural. 

En l’àmbit de la intercooperació amb agents del cooperativisme i de col·lectius de base, 

durant l’any s’ha teixit aliances amb entitats i xarxes de l’ESS catalana i aragonesa. A banda 

de les aliances històriques amb Òmnium Cultura, ECAS i Som Energia, hem construït nous 

vincles per caminar en el futur. 

 

 

El treball en xarxa, horitzontal 
i des de la base segueix sent  

l’eix que guia la manera de fer 
de la Fundació Coop57

 

Tot el que hem fet durant l’any 2021 no hauria estat possible sense un treball en xarxa 
amb els moviments socials i les entitats de l’Economia Social i Solidària: 

 
Associació socioeducativa Gusantina | Associació Gurehaizeak | Escoleta Popular de la 

Bordeta i Grup d’Habitatge de Sants (GHAS) | Aula d’Idiomes SCCL | Assemblea de 
col·lectives i persones de Catalunya per la coordinació de la Gira Zapatista Per la Vida 
2021 |  L’Arada  |  Escola de Pastors |  Raiels  | L’Aresta | Tres Cadires | Idària | Som 

Energia | Òmnium Cultural | ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) 
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ 
SOCIAL 

 

Campanya Casal Popular d’estiu La Bordeta 
  

Arran de l’esclat de la pandèmia en un dels moments més durs, durant l’estiu del 2020, 

l’Aula d’Idiomes, en col·laboració amb l’Escoleta Popular de la Bordeta i el Grup 

d’Habitatge de Sants (GHAS) van engegar un casal popular d’estiu adreçat a infants de 

les veïnes de Sants i que es troben en un context d’exclusió social. La resposta popular va 

permetre a diverses llars tenir accés a una opció d’oci per a les seves filles i fills en el mes 

de juliol.  

El 2021, les tres entitats impulsores del projecte plantejaven repetir l’experiència. Per això, 

conjuntament amb la Fundació Coop57 es posa en marxa la campanya 

#ElLleureÉsUnDret amb l’objectiu de recollir 3.500 euros que cobreixin les despeses d’una 

nova edició d’aquests casals rebels i populars al Barri de Sants, tot millorant les condicions 

tant per la canalla com per les adultes que se’n fan càrrec. El micromecenatge ha estat 

exitós i s’ha aconseguit sumar més de 3.658 euros, amb la solidaritat d’un centenar de 

persones. 

 

 

Aquests recursos han fet possible un casal d’estiu rebel i popular. Durant les quatre setmanes de 

juliol van passar per aquest espai un total de 35 nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. El resultat de 

l’experiència va ser molt enriquidor per a la canalla, les seves famílies, així com per a les entitats 

impulsores.  

https://fundacio.coop57.coop/2021/12/09/casals-populars-de-la-bordeta/
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ SOCIAL 

 

Campanya #GiraZapatistaCAT 
  

 

La Fundació Coop57 s’ha sumat a l’esforç col·lectiu d’organització de la visita zapatista al 

continent europeu. Aquesta fita històrica ha estat possible gràcies a una gran xarxa 

d’organitzacions i persones que, des de baix, han acollit la Gira Zapatista en el seu pas a 

diversos territoris i països.  

En col·laboració amb l’Assemblea de col·lectives i persones de Catalunya per la 

coordinació de la Gira Per la Vida 2021, la Fundació Coop57 hem impulsat la campanya 

#GiraZapatistaCAT. L’objectiu era tan simple com ambiciós: recollir una caixa de 

resistència per cobrir part de les despeses de logística i l’acollida de les zapatistes. 

La resposta ha estat bona i s’han recollit 22.403,98 euros, repartits en 320 donacions 

individuals i col·lectives. Per a la Fundació Coop57 ha estat un honor poder participar en 

la Gira Zapatista europea Per la Vida en la seva visita a terres catalanes.  
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Durant la gira, las, los i loas zapatistas han tingut l’oportunitat de trobar-se políticament 

amb lluites socials de tota mena, de compartir experiències i de conèixer les realitats locals 

de cada territori europeu visitat. Aquest viatge a la inversa –ja que, des de fa trenta anys 

les zapatistes han estat amfitriones de milers de persones atretes per la revolució comunal 

mexicana– és un exercici de memòria, reparació i de construcció de vincles.  
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ SOCIAL 

 Projecte Lliures 
 

Projecte impulsat conjuntament entre la Fundació Coop57, Òmnium Cultural i ECAS 

(Entitats Catalanes d'Acció Social) des de l’any 2016.  

Gràcies a la implicació de més de 3.000 persones donants, Projecte Lliures Lliures va 

comprometre 120.000 euros per 7 projectes seleccionats en la convocatòria d’enguany, 

als quals va abonar 68.724,75 per a la primera fase. Els 51.000 restants s’abonaran el 

maig de 2022. Tots projectes que, des de baix, donen resposta a les desigualtats socials 

i construeixen alternatives d’enxarxament comunitari. 

A la convocatòria oberta a inicis d’aquest 2021 s’hi van presentar 100 projectes de tot el 

territori català, dels quals 88 complien els criteris establerts. Després de llegir amb cura 

les propostes, els comitès d’Avaluació Social i Econòmica (GAS i GAE) i el comitè de 

direcció, han seleccionat set projectes de Lleida, Maresme, Barcelona (Raval i Ciutat 

Vella), L’Hospitalet de Llobregat i Vic. 
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El 2021, Lliures ha donat suport als següents projectes:  
 

"Recuperem el rebost i l’armari", d'Associació Casal Claret: Una iniciativa a Vic que promou 

la creació de llocs de treball per a dones amb condicions laborals dignes i equitatives, incorporant la 

perspectiva comunitària i de diàleg. Compromès: 15.101 euros  (Desemborsat 2021: 9.000 

euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrint portes per l’Habitatge Social: Mitjançant la masoveria urbana, el projecte Obrint 

Portes vol rehabilitar habitatges buits a Lleida que seran destinats a oferir un lloguer 

assequible a persones amb dificultats d’accés a una llar. Compromès 15.816 euros 

(Desemborsat 2021: 10.000 euros) 

 

L’Osada de Metzineres: Un espai per acompanyar de manera integral en la incorporació 

laboral dones en múltiples situacions de vulnerabilitat per la complexitat de les seves 

realitats (violència, sensellarisme, ús de drogues, treball sexual, salut mental, etc.) 

L’abordatge es fa des del feminisme interseccional, la reducció de danys i els drets humans, 

centrats en la persona, fonamentats en la llibertat de (re)definició, autonomia, apoderament 

i millora de benestar físic, emocional i psicològic. Compromès: 16.816 euros. (Desemborsat 

2021: 10.000 euros) 
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"Drets energètics en mans de la infància", d'Associació Catalana d'Enginyeria Sense 

Fronteres: Amb aquest projecte, es vol acompanyar la infància en situació de pobresa 

energètica per a que pugui contribuir a millorar les seves condicions de vida mitjançant la 

seva visibilització en tant que subjectes polítics de ple dret. Per aconseguir-ho es generaran 

espais de participació real on infants puguin elaborar les seves experiències viscudes en 

torn a la pobresa energètica. Es vol així iniciar un procés d’apoderament per a fer propostes 

de polítiques públiques per a abordar els impactes de la pobresa energètica en la infància a 

Catalunya. Compromès: 17.816 euros (Desemborsat 2021: 10.000 euros) 

 

"Consolidem les estructures populars del Baix Maresme", de Xarxa d’estructures populars 

del Baix Maresme: L’objectiu és consolidar les estructures populars existents, que estan 

donant resposta a necessitats per aconseguir major sostenibilitat a futur i puguin tenir un 

major i més ampli impacte: Xarxa d’aliments i Menjador Social Vatua l’Olla; Escola popular; 

Grup de joves migrats; Grup d’estrangeria; Espais d’oci formatiu; Grup de dones. També es 

vol impulsar la creació de l’Escola d’Oficis. Compromès: 16.816 euros. (Desemborsat 2021: 

10.000 euros) 

 



  
                                    

12  

 

"Comunitats Alimentàries. De la vulnerabilitat a la sobirania", de Xarxa d'Economia Solidària 

de L'Hospitalet: El projecte proposa transformar l’actual model de banc d’aliments cap una 

proposta que trenqui les habituals dinàmiques assistencials i estigmatitzants vers les 

comunitats més vulnerabilitzades i que garanteixi el dret universal a una alimentació 

saludable. Vol que la compra pública d’aliments prioritzi la col·laboració amb la petita 

pagesia agroecològica i de proximitat. També pretén consolidar vincles i formes de 

reciprocitat entre veïnat i entitats més enllà del repartiment d’aliments, i fer front a les 

diverses violències que travessen els territoris on es durà terme el projecte. Finalment, vol 

restituir sabers i formes de fer dels col·lectius en situació de vulnerabilitat per transformar 

dinàmiques que perpetuen desigualtats. Compromès: 16.816 euros. (Desemborsat 2021: 

8.408,25 euros) 

 

Micaela: Davant la situació d’exclusió social, pobresa i invisibilitat aguditzada per la 

pandèmia, el col·lectiu Micaela de dones migrades treballadores de la llar i de les cures 

decideix autoorganitzar-se i emprendre amb el projecte de creació de la cooperativa 

d’iniciativa social. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor i cooperativizar el seu treball, 

així com oferir una alternativa social a la contractació i gestió de les cures. Compromès: 

20.816 euros. (Desemborsat 2021: 10.816,5 euros) 
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

Campanya Somos Mimbres 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per primer cop, s’ha dut a terme un projecte amb Coop57 Aragón: la campanya 

#SomosMimbres ha donat suport a l’associació socioeducativa Gusantina.  

El centre socioeducatiu és una entitat referent del barri de La Madalena a Zaragoza. Sosté i 

concilia la vida de famílies diverses, en un context d'exclusió socioeconòmica, que necessiten 

una solució per a la cura de les seves filles i fills mentre busquen una alternativa formativa i 

laboral.  

S’ha tingut un ampli suport de tota la força territorial de Coop57 Aragón i en temps rècord s’ha 

recollit 21.064,99 euros de 257 donacions. El límit de la campanya eren les festes del Pilar, de 

mitjans d'octubre. No obstant això, uns dies abans, la solidaritat va desbordar-se i es va arribar 

a l'objectiu de 15.000 euros amb molt de marge de temps. A més, la major part de les 

aportacions han vingut d'Aragó. 
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Amb la campanya s’ha garantit el lloc de treball per uns mesos a set joves del barri, per un total 

de 1.350 hores de feines de cures durant quatre mesos de contractació per a les cuidadores. 

Les «mimbreras» són joves del barri que sostenen aquestes cures mentre adquireixen eines 

necessàries per a la seva autonomia, tenint una primera experiència laboral i creixent a 

Gusantina, un centre socioeducatiu de la Madalena, batec associatiu i divers del Centre històric 

de Saragossa. Gusantina porta més de deu anys construint un relat diferent sobre la conciliació 

en el barri de la Madalena. 
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

Suport a GureHaizeak  
 

 
 
 

La Asociación GureHaizeak és una entitat de nova creació, que té per objecte social la promoció de 

la lluita antiracista, així com els vincles amb altres moviments socials actius a la ciutat de Donosti, 

l’acompanyament a persones migrants en situació irregular administrativa en el seu procés vital i 

d’inserció laboral, i a poder ser, en el seu procés de regularització administrativa. 

 

El projecte s’articula a través d’una perruqueria comunitària en el barri de Gros (Donosti), des d’on 

es busca impactar en el teixit social i cultural del barri i la ciutat, a través d’activitats socioculturals 

vinculades a la lluita antiracista i feminista. 

 

L’any 2021, s’ha decidit dirigir part dels romanents de Bizihotsa (campanya de suport feta l’any 2020), 

per donar suport a GureHaizeak. Aquesta aportació ha servit per afrontar les despeses 

d’assessorament jurídic i administratiu, així com sufragar els costos de contractació d’un dels 

perruquers que actualment treballa en l’associació.  
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IMPULSAR LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
 
Germinador Social 

 

 

 

Som Energia i la Fundació Coop57 estem compromeses en cooperar pel canvi de model 

energètic i social. Per això, des de la intercooperació impulsem el Germinador Social, un 

concurs per a estimular la creació de models socials innovadors i promoure nous agents 

locals per a la transició energètica.  

L’any 2021, s’ha arribat a la cinquena edició d’aquest certamen, que enguany només ha 

comptat amb la votació popular com a eina de valoració i que comptava amb dues 

categories:  

● Comunitats Energètiques Locals: projectes que tenen com a objectiu impulsar l’aparició 

d’una comunitat de persones que, a través d’una participació oberta i col·laborativa, 

pugui emprendre les accions necessàries per aconseguir gestionar els recursos 

energètics a nivell local d’una manera justa, eficient i sostenible. 

● Pobresa Energètica: projectes que tenen com a objectiu mitigar les causes i 

conseqüències, estructurals i contextuals, de la pobresa energètica (dificultat de pagar 

una quantitat d’energia suficient per satisfer les necessitats domèstiques). 

En total, s’han presentat 16 projectes, la majoria en la categoria d’impuls de Comunitats 

Energètiques Locals. Hi han votat 4.348 persones, una xifra que posa en valor el suport 

social, l’enxarxament i arrelament territorial dels projectes participants. 
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Projectes premiats  
 
❖  Categoria de Comunitats Energètiques Locals  

➢ La Fresneda. Projecte d’instal·lació de planta solar i minihidràulica a una zona 

de Teruel on no hi ha xarxa de distribució elèctrica i el veïnat ha d’utilitzar grups 

electrògens (6.000 euros) 

➢ Solidarizando el Sol. Autoproducció a un centre educatiu de València per tal que 

sigui autosuficient energèticament. L’energia excedentària es destinarà a 

famílies del barri de la Malva-Rosa en situació de pobresa energètica (5.000 

euros) 

➢ Cooperativa La Raval Sostenim la vida. Construcció d’un habitatge generacional 

compartit al centre urbà de Manresa que consta de 18 habitacions i espais 

comunitaris on es prioritzarà l’ús d’energies renovables (4.000 euros) 

➢ Viure de l’Aire de Barcelona. Projecte eòlic de generació elèctrica a la ciutat de 

Barcelona i voltants, basat en els principis de sostenibilitat, participació 

ciutadana, proximitat i democratització de l’energia (4.000 euros) 

❖  Categoria de lluita contra la Pobresa Energètica 

➢ Autoconsumo colectivo para hogares vulnerables. Muntatge d’instal·lacions 

fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu en cases de famílies vulnerables de 

Sevilla mitjançant un finançament participatiu (6.000 euros) 

➢ Cañada Solar. Desenvolupament de tres solucions per garantir el 

subministrament elèctric a través de fonts renovables a famílies de La Cañada 

Real (Madrid) i que puguin ser replicades en altres llocs del territori (5.000 euros) 
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REVITALITZACIÓ DEL MÓN RURAL 

 
“Món Pagès, Terra Cooperativa” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Món Pagès, Terra Cooperativa” és un projecte que ha estat portat a terme 

conjuntament entre la Fundació Coop57, amb l’Arada, l’Escola de Pastors, Raiels, 

L’Aresta, Tres Cadires i Idària. Ha estat finançat pel Programa de foment del 

cooperativisme de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Al llarg del 

2021, el projecte s’ha desenvolupat en les següents línies:  

● Fer una anàlisi comparativa bàsica dels cinc ecosistemes agroecològics locals, 

per detectar quins aspectes propis de cadascun incideixen en la viabilitat social i 

econòmica de les iniciatives agroecològiques en el marc de l’ESS. 

● Detectar las dificultats per la generació d’ocupabilitat en cooperativisme de treball 

en iniciatives agroecològiques. 

● Detectar necessitats formatives i d’acompanyament per a projectes 

agroecològics i per a projectes que estiguin o vulguin organitzar-se en el 

cooperativisme de treball. 

● Adquirir eines per pensar els productes financers adaptats a projectes 

agroecològics. 

● Detectar i visibilitzar algunes pràctiques significatives i replicables que s’estan 

portant a terme de l’ESS i el cooperativisme de treball per la transformació del 

món rural.  
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Com a Fundació Coop57, estem convençudes que aquest projecte ens portarà a 

aprofundir en la reflexió necessària al voltant de la promoció de la revitalització 

del món rural i del paper que tenen les entitats de finances ètiques i solidàries. 

 

Un cop finalitzada la fase de diagnosi col·lectiva, en la que han participat més de 

seixanta entitats arreu del territori, s’han compartit amb el teixit de l’ESS els resultats 

d’aquest projecte a través de l’informe de resultats “Món Pagès, Terra Cooperativa. 

Economia Social i Solidària i cooperativisme de treball en els ecosistemes 

agroecològics locals de Catalunya”, disponible en línia al web de la Fundació 

Coop57. 

 

A l’informe es pot trobar informació rellevant de la naturalesa i l’estat de l’entramat social 

vinculat a l’agroecologia i l’ESS. També hem fet un recull de propostes de millora que 

incideixen en la viabilitat social i econòmica de les iniciatives agroecològiques en el 

marc de l’ESS i hem detectat algunes pràctiques significatives i replicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2021/11/Resultats_Monpages_extens.pdf
http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2021/11/Resultats_Monpages_extens.pdf
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CAP ENDINS 
  

L’enfortiment de la governança 
  

La Fundació Coop57 és democràtica i participativa. Es governa per un Patronat designat 

a l'Assemblea General de Coop57 i que compta amb membres dels òrgans de govern de la 

cooperativa en totes les decisions.  

 

Acollim els principis de democràcia i participació de Coop57. En l'Assemblea general de 

Coop57 es validen, anualment, el Pla de treball, el pressupost, així com l'elecció dels 

membres del Patronat de la Fundació Coop57.  
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I Fòrum anual de donants 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transparència és un dels principis rectors de la Fundació Coop57, com a garant de la 

seva democràcia. Per això, l’any 2021 s’ha posat en marxa un espai participatiu de 

rendiment de comptes: el Fòrum Anual de Donants. 

Celebrat per primer cop el 14 d’octubre, ha estat un espai de reflexió col·lectiva i de 

visibilització dels projectes als quals s’ha donat suport i amb qui s’ha intercooperat. Així 

doncs, a la taula rodona hi han participat Aziz Faye (Sindicato popular de vendedores 

ambulantes de Barcelona), Tamara Clavería Jiménez (Asociación de Mujeres Gitanas de 

Euskadi-AMUGE), Mireia Chavarría (Aula d'Idiomes) i Pedro Manuel Molina (Asociación 

Cultural Gitana Vencedores). Completaven la taula David Vázquez, educador social, i Sira 

Vilardell (Fundació Surt) que venia en representació del Projecte Lliures. Després, s’ha obert 

un espai de participació per a les assistents a la jornada.   
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Enfortiment de la base social 
  

Un dels objectius marcats per la Fundació Coop57 és consolidar la seva base de donants, 

per enfortir la capacitat d’acció de la fundació. Al llarg del  2021, 160 persones i 18 entitats 

han apostat directament per la Fundació fent donacions directes (fora de les campanyes). 

amb un total de 57.756 euros. 

Com a novetat, durant l’any 2021 s’han iniciat una sèrie de trobades amb organitzacions de 

l’economia social i solidària per generar aliances que apostin pel l’enfortiment econòmic i la 

sostenibilitat interna de la Fundació. En total hem rebut 27.832,95 euros en donacions. 

 

 

A més, al darrer trimestre de l’any, 

vam fer una campanya de captació 

adreçada a augmentar la nostra base 

social. Sota el lema “Construïm 

Ponts”, s’ha posat en valor els ponts 

de solidaritat, de suport mutu que 

teixim amb iniciatives innovadores, 

autogestionades, arrelades a 

l’Economia Social i Solidària, i que 

s’emmarquen en els feminismes, la 

lluita contra l’exclusió social, 

l’ecologisme o l’antiracisme.  

 

La campanya “Construïm ponts” va recollir 8.573,15 euros durant les sis setmanes que va 

estar en marxa. Hi va haver 43 donants.  

 

 

 

Agraïm a les 18 entitats que aposten per nosaltres i fan aquest camí conjunt:  
 
Tavora Teatro Abierto, Sociedad Cooperativa Andaluza | Propaganda Pel Fet | Tapuntu 
Kooperatiba Elkarte Txikia | Associació Prohabitatge | Fundacio Intermedia | Surt Fundació 
De Dones | L'Apòstrof, SCCL | Colectic, SCCL | Gedi, Gestió i Disseny, SCCL | Talaios 
Ahalduntzean Oinarritutako Sareak Koop. Elk. Txikia | Totem Mt Koop. Elk | Casal 
(Col·lectius Autogestionats) | Col·lectiu Ronda, SCCL | Ciutat Invisible, SCCL | Fundació 
Roca Galès | Arç Corredoria d'assegurances, SCCL | Calidoscoop, SCCL | Coop57, SCCL 
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TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA 

 
Dades econòmiques de 2021 

  

El total d’ingressos de l’any 2022 ha estat de 214.225,07 euros. El 99% procedents 

de donacions capil·lars, autogestionades i d’ingressos propis.  

  
 

INGRESSOS  

Activitat pròpia de la Fundació 2.623,99 € 

Donacions transferides a ingressos de l’exercici 211.101,08 € 

Subvencions transferides a ingressos de l’exercici 500,00 € 

DESPESES  

Despeses de personal 32.514,72 € 

Despeses de funcionament 18.691,61 € 

Despeses Projecte Lliures 24.209,69 € 

Suport a entitats i projectes 125.688,51 € 

Amortització d’immobilitzat 2.412,78 € 

Resultat de l’exercici 10.707,76 € 
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Suport a entitats i campanyes 

 
El 2021 s'han transferit un total de 125.688,51 euros a 20 iniciatives en suport a entitats i 

projectes.  

 
 
 

 

 

 

 

7 Iniciatives Projecte Lliures  68.724,75 € 

Campanya Somos Mimbres 20.258,74 € 

9 iniciatives remanent Fons Cooperatiu (2020) 14.700,00 € 

Campanya GiraZapatista 
16.030,00 € 

Campanya Casal Popular d’estiu de La Bordeta 3.475,02 € 

Suport GureHaizeak  2.500,00 € 
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MIRANT EL FUTUR 

  

Per l’any 2022, caldrà seguir la feina de consolidació d’una base estable de 

donacions periòdiques per la Fundació Coop57, que garanteixi les condicions de 

solidesa necessàries per a seguir generant aliances i obrint portes al servei de 

projectes col·lectius. Per donar suport a iniciatives transformadores de base, que 

ja estan generant processos de transformació social. Per tot això, serà 

necessària la implicació de tothom per enfortir la nostra fundació: la de 

totes les persones i entitats que conformem Coop57.  

 

 

 

  
"Impossible és només la definició d’un fet fins al 

moment abans que succeeixi" 
Erri de Luca 


