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Coop57 ha intentat respondre a les necessitats específiques i canviants de

l’economia social i solidària, Des del prisma financer però també des del treball en

xarxa i la intercooperació. L’acció combinada de la cooperativa i de la Fundació
Coop57 ha permès afrontar els reptes enguany.

Les xifres d’activitat de 2021 han suposat tancar amb el volum d’operacions més

gran de la història de Coop57. Tot i les dificultats del context, la cooperativa ha
superat els 23 milions d'euros en préstecs, concedits en més de 300 operacions
orientades a les necessitats de l’economia social i solidària. 

També a l'àmbit social, s'ha consolidat una base social de més de 1.000 entitats i
5.000 persones sòcies. Xifres impensables fa uns anys però imprescindibles avui.

Ara bé, tenim el convenciment que cal ser moltes més i que cal ampliar la base

social durant el 2022, per estar més enxarxades i continuar perseguint l'objectiu
comú de canviar l’economia per poder canviar la història.

S’ha fet molt, però s’ha de fer molt i molt més. Cal seguir fent passes cap a la
construcció d’alternatives econòmiques, socials i polítiques que pensin en
sistemes de generació de riquesa distribuïts i descentralitzats. Segurament cal

fer un pas més i pensar no només en fórmules de redistribució de la riquesa, si no

formules prèvies, on la generació de la riquesa des de l'origen estigui dissenyada per

construir ecosistemes transformadors.

Els reptes dels pròxims anys són enormes, pel que fa a àmbits fonamentals com

l'habitatge, l'energia, la dinamització equilibrada del territori, la sobirania

tecnològica, o la producció, comercialització i consum cooperatiu, col·lectiu i

solidari. Coop57 segueix treballant des de l’acció conjunta. 

Amb les nostres mans i amb els nostres diners. 
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El 2021, Coop57 ha
concedit préstecs a

l'ESS per valor de més
de 23 milions d’euros en

319 operacions 
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https://coop57.coop/ca/noticia/editorial-butllet%C3%AD-39-donar-resposta


BASE SOCIAL

La base social de Coop57 ha continuat creixent l’any passat. Quasi 400 persones

s’han incorporat a la cooperativa i es tanca el 2021 gairebé amb una xifra rodona: a

31 de desembre, amb les noves incorporacions el còmput total sumava 4.966 sòcies
col·laboradores. 

Pel que fa a les noves sòcies de serveis, 71 entitats de l’economia social i solidària

s’han donat d’alta. Així, el 2021 s’acabava amb 1.042 sòcies de serveis de Coop57,

provinents de tota mena de sectors de l’ESS.

4.966 
sòcies

col·laboradores 

970 
cotitulars 

1.042
sòcies

de serveis 

6.008
persones i
entitats 
sòcies de
Coop57 
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1.000 
sòcies 

de serveis

5.688 
sòcies 

de Coop57
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Associacions
37.6%

SECTORS D'ACTIVITAT DE SÒCIES DE SERVEIS
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https://coop57.coop/ca/noticia/25-anys-i-1001-entitats
https://coop57.coop/ca/noticia/25-anys-i-1001-entitats
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El 2021 ha suposat l’any amb les xifres de concessió de préstecs més altes de la

història de Coop57. S’han concedit 23.263.126,85 euros en nous préstecs per un
total de 319 operacions. 

S’ha respost a les necessitats de finançament, tant a curt com a llarg termini, de les

sòcies de serveis de la cooperativa. Pel que fa a les necessitats de liquiditat, s’han

concedit més de 8 milions d’euros en pòlisses de crèdit i més de 5 milions en
avançament de subvencions, convenis i endossament de factures. 

Respecte als préstecs que responen a inversions de diferents índoles, s’han

concedit quasi 9 milions d’euros destinats a millorar l’activitat productiva de

les entitats, projectes d'habitatge cooperatiu o per l'adquisició i les millores en
locals per part d’entitats sòcies. 

En particular, els préstecs al sector energètic han tingut un pes molt important,

amb més de 2 milions. Des de Coop57 s'ha fet un gran esforç per respondre a la

urgència davant del context d'augment sobrevingut dels preus desmesurats.

23.263.126,85 euros en 
319 nous préstecs

PRÉSTECS
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Préstecs per sector d'activitat

Distribució territorial
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SÒCIES

1.000 
sòcies 

de serveis

Coop57 ha desenvolupat una estratègia d’aliances amb terceres entitats i institucions

per generar una sèrie de garanties addicionals que permeti fer més sòlida la seva

activitat financera. La creació de diferents instruments i fons d’avals que sostenen el

risc de manera compartida permet incrementar la capacitat de donar resposta a les
necessitats de les sòcies de Coop57 i, per tant, facilitar el seu accés al finançament.

Des de que es va iniciar el primer d’aquests acords al 2018 i fins a l’actualitat, Coop57

ha sobrepassat els 200 préstecs per valor de més de 20 milions d’euros que s’han

vehiculat a través dels diferents instruments i fons d’avals existents.

Préstecs concedits per Coop57 amb garanties addicionals

Risc compartit

Des de l'inici de la seva activitat, Coop57 empra un
sistema de garanties propi que posa en valor la
implicació de la base social de l'entitat en sostenir de

manera col·lectiva el risc que s'assumeix: els avals
personals mancomunats.

La garantia consisteix en que l'entitat sol·licitant d'un

préstec busqui en el seu mateix entorn a persones o altres

organitzacions que confiïn en el seu projecte, per tal que

assumeixin un compromís personal i individual de

respondre com avalistes d'una part del préstec concedit.

L'any 2021, 1.685 persones han assumit aquest
compromís i han avalat nous préstecs concedits.

És destacable que a Coop57 hi ha un major
percentatge de dones avalistes. Tot i que l'àmbit

financer és un sector altament masculinitzat, on les

propietats i les capacitats d'avalar estan a mans d'homes.

Quan l'aval no depèn de la situació patrimonial de
cadascú, si no del compromís, la solidaritat i el suport
mutu, la resposta és molt diferent.

1.685 
noves avalistes

l'any 2021 

1.581 
persones 

104 
entitats 

GARANTIES

Avals mancomunats: 
suport col·lectiu per

accedir a finançament
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https://coop57.coop/ca/informacion/avals-personals-mancomunats
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Fons de finançament municipal
Són un mecanisme desenvolupat perquè les administracions públiques locals

estableixin fons mancomunats per cobrir l'eventual morositat d'una línia de

finançament de la cooperativa. En els darrers anys, s'han signat dos convenis de

col·laboració: Ajuntament de Barcelona (2017) i Ajuntament de Mataró (2020).

Societats de Garantia Recíproca
Les Societats de Garantia Recíproca (SGR) tenen per objectiu la prestació d'avals per

facilitar l'accés a finançament a les entitats. Actualment, Coop57 té operacions

signades amb Elkargi, Avalis i AvalMadrid.

Instrument europeu de Garantia EaSI
El Programa de la UE per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI) és un instrument

financer promogut pel Fons Europeu d'Inversions, del qual Coop57 participa des de

l'any 2020. Aquest programa facilita avals pel finançament del que, segons la Unió

Europea, es defineix com a “Empresa Social” i que inclou algunes de les sòcies de

serveis de Coop57. 

Fundació Seira
Coop57 i la Fundació Seira van arribar a un acord el 2020 per donar suport al

finançament del cooperativisme a Catalunya, especialment per a fer front a les

necessitats més urgents derivades de la pandèmia de la COVID-19. A finals d'aquell any,

es va ampliar a altres casuístiques, especialment cooperatives de nova creació.

Tipologies d’instruments de garantia i fons d’avals
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https://coop57.coop/ca/noticia/%E2%80%98participa-coop57%E2%80%99-una-nova-eina-al-servei-de-la-participaci%C3%B3-i-la-democr%C3%A0cia
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COMPTES 2021

Tot i que l'excepcionalitat de la pandèmia ha estat molt present, el compte de
resultats s’ha mantingut en xifres semblants a les previstes a principis del 2021. Hi ha

una evolució molt positiva respecte l’exercici anterior. Alhora, el creixement ha estat
sòlid i equilibrat, ja que tant ingressos com despeses han crescut al mateix ritme. Tot

plegat ha permès tancar l’exercici amb uns excedents superiors als 100.000 euros
que es destinaran íntegrament a enfortir el projecte de Coop57.

Pel que fa al balanç, s’ha continuat la línia dels darrers anys, amb un increment
notable per sobre del 10%, motivat especialment per les noves aportacions d’estalvi
fets per les sòcies col·laboradores i el gran dinamisme de l’activitat creditícia.

Cliqueu a la imatge per accedir al PDF i veure'l a mida complet
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https://coop57.coop/sites/default/files/Compte%20de%20resultats%202021.pdf
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Cliqueu a la imatge per accedir al PDF i veure'l a mida complet
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https://coop57.coop/sites/default/files/Balan%C3%A7%202021%20-%20Full%201.pdf


Coop57 vol complir la seva tasca conjugant aspectes econòmics i
socials que es tradueixin en resultats pràctics i reals. En el sector
primari, valora la necessitat de desenvolupar un àmbit econòmic
clau per una societat equilibrada i justa. On la sobirania
alimentària prengui centralitat i el protagonisme que es mereix.

 

Seguint els principis de l’economia social i solidària (ESS),
Coop57 ha fet una aposta especial per donar suport al sector
primari, aportar solucions pràctiques i promoure els àmbits
de l’alimentació, l’agricultura, la ramaderia i la
comercialització justa. Coop57 dóna molt valor a un sector

imprescindible per la sostenibilitat de la vida i per tenir un
territori viu, vertebrat i protegit.

Que potencií relacions justes entre productores i consumidores i
que ho faci de manera sostenible, respectuosa, arrelada al
territori i amb una mirada llarga, que construeixi alternatives a
un sistema depredador que tot ho mercantilitza. Per això, tal
com defensa l’ESS, es treballa per construir en el sector primari
una economia de base democràtica i local, que posi les persones
al centre, i on els béns i serveis produïts s’orientin a la satisfacció
de les necessitats essencials.

Llegiu l'article complet al web de Coop57

BUTLLETÍ 40 |
AGROECOLOGIA
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https://coop57.coop/ca/Coop57-mon-rural-una%20relacio-fertil-Butlleti-40
https://coop57.coop/ca/Coop57-mon-rural-una%20relacio-fertil-Butlleti-40


Coop57 ha apostat per contribuir a construir alternatives que
posin el dret a l’habitatge en el centre, fora de l’especulació
immobiliària i amb la cessió d’ús com a pal de paller. No és
només parlar de cohabitatge, sinó anar més enllà i promoure
aquell que surti del motlle capitalista per generar models
diferents que escapin de les lògiques del mercat.

El primer préstec relacionat amb l’habitatge que Coop57 va
concedir va ser l’any 2017, a Cal Met, SCCL. Després vindria el
finançament al projecte d’habitatge cooperatiu que rehabilitava
un edifici al centre històric de Barcelona: “Princesa, 49”, de la
cooperativaSostre Cívic, l’any 2018. 

I aquell mateix any, es concedia el préstec a La Borda, SCCL, que
aixecaria al barri de Sants de Barcelona un edifici de fusta,

insígnia per l’arquitectura sostenible.

Des d’aquests inicis, a Coop57 s’han finançat quinze
projectes d’habitatge cooperatiu, per un valor superior als 5
milions d’euros. Els préstecs s’han fet a cooperatives de tota

mena, des d’urbanes i situades al centre de ciutats densament
poblades. 

Llegiu l'article complet al web de Coop57

BUTLLETÍ 41 | 
HABITATGE COOPERATIU
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https://coop57.coop/ca/noticia/garantir-el-dret-l%E2%80%99habitatge-trav%C3%A9s-de-les-finances-%C3%A8tiques-butllet%C3%AD-41
https://coop57.coop/ca/noticia/garantir-el-dret-l%E2%80%99habitatge-trav%C3%A9s-de-les-finances-%C3%A8tiques-butllet%C3%AD-41


FUNDACIÓ COOP57
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Al llarg del 2021 la Fundació Coop57 ha pogut teixir noves complicitats per a la
transformació social i econòmica sent una eina al servei d’iniciatives i moviments
socials diversos.

S’ha facilitat la realització d’un casal d’estiu popular i lleure al barri de la Bordeta de
Barcelona (#ElLleureÉsUnDret - 3.500 €), s’ha sumat a l’esforç col·lectiu

d’organització de la Gira zapatista a Catalunya (#GiraZapatistaCAT - 22.403,98 €), i ha

continuat el Projecte Lliures (120.000 € per a 7 projectes seleccionats).

També s’ha donat suport al projecte de cures comunitàries de Asociación
Socioeducativa Gusantina de Zaragoza (#SomosMimbres - 21.064,99 €), a l'inici d’una

perruqueria comunitària antirracista a Donosti (GureHaizeak - 2.500€), i s’ha fet la

cinquena edició del Germinador Social, premiant a 6 iniciatives. A més, la Fundació ha

liderat la diagnosi col·lectiva “Món Pagès, Terra Cooperativa", disponible al web.

El total d’ingressos ha estat de 214.225,07 €. El 99% procedents de donacions

capil·lars, autogestionades i d’ingressos propis. Finalment, s'han transferit un total de
125.688,51 € a 20 iniciatives en suport a entitats i projectes.

Tot això amb el suport de 160 persones i 18 entitats que han apostat per la
Fundació, fent donacions directes (57.756 €) i amb el treball en xarxa amb
moviments socials i entitats de l’ESS: Asociación 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; i ECAS.

Podeu llegir la Memòria Social 2021 de la Fundació Coop57, clicant aquí.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

125.688,51 euros destinats al suport
a entitats i projectes de l'ESS

https://fundacio.coop57.coop/transparencia/
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
http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2022/05/Memo%CC%80ria-Fundacio%CC%81-Coop57-2021_CAT.pdf
http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2022/05/Memo%CC%80ria-Fundacio%CC%81-Coop57-2021_CAT.pdf
http://fundacio.coop57.coop/wp-content/uploads/2022/05/Memo%CC%80ria-Fundacio%CC%81-Coop57-2021_CAT.pdf
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