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La Fundació Espriu 
commemora el centenari del 
seu fundador

Nova edició de la III Fira d’Economia 
Solidària de Catalunya 

La Cooperativa El Brot

• Més de 1.750 persones es van reunir a l’acte institucional 
organitzat per reivindicar la figura del Dr. Josep Espriu i 
difondre el seu llegat en el centenari del seu naixement.

• Cobra especial importància posar de manifest la plena 
vigència dels valors i el model de cooperativisme sanitari, un 
projecte social i empresarial d’èxit i encara avui innovador.

• Actualment, el cooperativisme sanitari a Espanya atén 
a 2 milions d’associats, compta amb 20.000 metges i 
genera 6.000 llocs de treball directes.

BUTLLETÍ·04 Novembre 2014

“Construim cooperativa, construim federació”
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La Fundació Espriu commemora el centenari 
del seu fundador

• Més de 1.750 persones es van reunir a l’acte institucional organitzat per reivindicar la figura del Dr. Josep Espriu i 
difondre el seu llegat en el centenari del seu naixement.

• Cobra especial importància posar de manifest la plena vigència dels valors i el model de cooperativisme sanitari, un 
projecte social i empresarial d’èxit i encara avui innovador.

• Actualment, el cooperativisme sanitari a Espanya atén a 2 milions d’associats, compta amb 20.000 metges i genera 
6.000 llocs de treball directes.

L’Auditori de Barcelona va acollir el passat dilluns, 13 d’octubre, l’acte d’homenatge al Dr. Josep Espriu (1914-2002) en el centenari 
del seu naixement. Els més de 1.750 assistents a l’acte, entre els quals hi havia autoritats, representants d’entitats, metges i 
usuaris, van evocar la figura del metge que, amb la premissa que el malalt ha de ser el centre de l’atenció mèdica i tenir al seu 
abast una medicina digna y no discriminatòria, va idear el cooperativisme sanitari.

El model de cooperativisme sanitari ideat pel Dr. Espriu es basa en l’autogestió dels professionals mèdics dins d’una organització 
cooperativa que permeti la lliure elecció de metge a l’usuari. En la seva versió més desenvolupada, els usuaris s’organitzen també 
en una cooperativa per, al costat dels metges, poder cogestionar l’organització.

L’acte commemoratiu va comptar amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del conseller de salut de la Generalitat 
de Catalunya, Boi Ruz, que, coneguts personals del Dr. Espriu, van recordar la seva figura i van elogiar una visió avançada al 
seu temps. També la Sra. Mª Teresa Basurte, presidenta de la Fundació Espriu, el Dr. Francisco Ivorra, president d’ASISA, i el 
Dr. Ignacio Orce, president d’Assistència Sanitària, van lloar l’homenatjat. Després dels parlaments, va tenir lloc un concert de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès i es va servir un sopar. També es va projectar un audiovisual commemoratiu.

El cooperativisme sanitari és avui una realitat amb un pes molt destacat en l’àmbit sanitari nacional, ja que engloba:

- 32.000 professionals sanitaris

- 14 clíniques i hospitals propis

- 48 centres mèdics i unitats de diagnòstic

- 600 centres concertats

- 20.000 llits d’hospitalització

- 11 milions de visites mèdiques o revisions realitzades cada any

- 250.000 intervencions quirúrgiques realitzades cada any

- 184.000 ingressos hospitalaris realitzats cada any

- 900.000 urgències ateses en hospital cada any

- 220.000 urgències ateses a domicili cada any

- 20.000 metges

- 2 milions d’associats

- 6.000 llocs de treball directes

La Fundació Espriu, entitat privada sense ànim de lucre que té com a principal objectiu promoure, divulgar i desenvolupar el 
cooperativisme sanitari integral, està formada per les institucions sanitàries Autogestió Sanitària (Assistència Sanitària), Lavínia 
(ASISA) i SCIAS Hospital de Barcelona. Per estendre al màxim nivell la idea del cooperativisme en l’àmbit de la salut, la Fundació 
Espriu va ingressar el 1991 a l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) i el 1996 va ser cofundadora de l’Organització Internacional 
de Cooperatives de Salut (IHCO), presidida actualment pel Dr. José Carlos Guisado, primer executiu de la Fundació Espriu i 
recentment nombrat membre del Consell Mundial de l’ACI.

NOTÍCIES COOP
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Nova edició de la III Fira d’Economia Solidària de Catalunya 

Durant els tres dies que ha durat la III Fira de l’economia solidària de Catalunya han tingut lloc un 
centenar d’actes que han demostrat que l’economia solidària és un sector que s’està consolidant 
i que és capaç d’oferir alternatives pràctiques per avançar cap a un model econòmic més just, 
democràtic i participatiu.

La mostra de 196 entitats que han participat en la tercera edició de la fira, dotze més que en 
l’edició anterior, s’ha estructurat en eixos temàtics que demostren que les necessitats humanes es 
poden satisfer des d’un altre model econòmic: habitar, vestir-nos, alimentar-nos, reculturitzar-nos, 
educar-nos, comunicar-nos, cuidar-nos, divertir-nos, finançar-nos èticament i serveis a empreses.

Més intercooperació 

Com a novetat d’enguany, la III Fesc ha volgut potenciar la intercooperació entre entitats. Per això dissabte es va fer una sessió 
específica que va comptar amb la participació de 80 organitzacions agrupades per sectors i es va crear un espai permanent perquè 
aquestes entitats poguessin posar en comú les seves demandes i necessitats. L’objectiu és fer créixer els projectes compartits i 
augmentar la seva incidència social.

Durant la fira, el recinte de la Fabra i Coats ha acollit una gran varietat de xerrades, presentacions, debats i tallers que han servit 
per visibilitzar el ric mosaic d’experiències i propostes de l’economia solidària del país. El paper de l’economia solidària en el 
procés d’autodeterminació de Catalunya, el projecte de la nova llei de cooperatives, l’articulació de territoris cooperatius, els 
models de consum agroecològic i les noves iniciatives d’emprenedoria col·lectiva han estat alguns dels temes que s’hi han tractat.

A més, també s’han pogut conèixer de més a prop els casos de Grècia –que ha participat a la Fesc com a nació convidada per 
explicar les propostes del cooperativisme per fer front a les polítiques d’austeritat i les privatitzacions– i del País Basc, amb sessions 
sobre el futur de Mondragon després de la crisi de Fagor i l’experiència de cooperativització de la vall de Debagoiena.

La federació ha complert els seus objectius amb la presència a la 3a Fira d’Economia Solidària de Catalunya, la divulgació 
entregant els  nostres materials als assistents, l’entrevista que ens varen fer a la Tv de la Fira, les reunions de treball que vàrem 
mantenir amb cooperatives de consum interessades en la nostra federació, les relacions amb d’altres d’entitats expositores, etc... 
ha fet que tanquéssim la nostra presència contents pel com s’ha desenvolupat la fira i pels nostres objectius acomplerts

Consulta les nostres fotografies a Flickr o els vídeos de Youtube: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VhtTwYabS_A&list=UUSGYJHWRfSNnA6kQzLU_kbw&index=4

(Entrevista a Quim Sicília > 1:05:52)

 

Joan Pinto de la cooperativa Sagrat Cor i Quim Sicília de la FCCUC

Xavier Lòpez director general d’economia cooperativa i Muntsa Turon de Clade
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La Cooperativa EL BROT

Som un conjunt plural de persones de procedència 
diversa, amb una opció i una perspectiva crítica sobre 
el malbaratador i espoliador sistema de producció, 
distribució i consum convencional i alhora preocupades 
i compromeses per aturar i revertir els constants nivells 
de degradació i contaminació del nostre territori que, 
des d’un medi urbà, decidim consumir organitzats 
democràticament, productes sans i naturals de forma 
crítica, responsable i solidària, alhora que ajudem a 
mantenir una relació harmònica amb el nostre entorn, 
incloent-hi les persones que formem part d’aquest cicle 
de producció-consum, tot participant activament d’un 
moviment social transformador i solidari.

Com a organització específica de Consumidors de productes agroecològics podem garantir l’origen i la qualitat dels productes 
i queviures que subministrem, ja que amb la nostra participació directa, triem i supervisem des de la nostra proximitat com es 
produeixen i comercialitzen aquests aliments, alhora que coneixem també qui són els que els elaboren i com ho fan. EL BROT no 
és només una botiga, és una empresa cooperativa autogestionada conjuntament pels seus propis socis i sòcies. Per nosaltres, les 
persones associades, COMPRAR COL·LECTIVAMENT TAMBÉ ÉS VOTAR PEL MÓN QUE VOLEM: perquè el què mengem, comprem, 
llencem, cultivem, fabriquem o malbaratem pot marcar la diferència entre un futur necessàriament just i ecològic per a tothom 
o una profunda pertorbació o declivi de la natura, el nostre propi entorn, a escala planetària. Plantegem un consum individual 
i col·lectiu no elitista, arrelat al territori, amb compromís i corresponsabilitat entre la seva gent, per a què s’utilitzin i es generin 
recursos renovables i es preservin i restitueixin els existents per a les generacions futures.

Entenem que organitzacions d’aquesta mena, fonamentades en la nostra participació activa i directa en la democràcia social 
i econòmica, són un mitjà indispensable per a la defensa i millora dels interessos que tenim com a ciutadans i ciutadanes en 
qüestions d’alimentació, salut i medi ambient. Amb la nostra activitat promovem i donem suport a un desenvolupament selectiu 
de l’agricultura agroecològica, sense transgènia ni agroquímics, facilitant una conversió duradora i estable de terres, tot buscant 
una estreta col·laboració entre persones productores i consumidores que ens beneficiï mútuament, mitjançant aquella pagesia 
preocupada i sensibilitzada de la nostra zona. Així, minimitzem la nostra petjada ecològica i enfortim la Sobirania Alimentària de 
la gent del nostre entorn més proper i, de retruc, la de la resta de pobles.

Orígens
L’any 1979, a Reus (El Baix Camp), en un territori fins avui degradat i violentat per la indústria contaminant (petroquímiques, 
nuclears, …), amb una pèssima gestió de l’aigua amb privilegis per a alguns i l’urbanisme desbocat de totes aquestes dècades, la 
gent del nucli promotor vàrem optar per organitzar-nos com a cooperativa de consumidors sense ànim de lucre, amb un objectiu 
primordial: promoure, a través del nostre consum col·lectiu, l’extensió i consolidació d’una agricultura ecològica en mans dels 
petits productors i els consumidors organitzats del nostre territori. Després d’un temps de maduració i rodatge la cooperativa es 
formalitzà legalment a finals del 1987. Cal destacar que El Brot ha estat pionera a tot l’Estat Espanyol com a organització de 
persones consumidores de queviures i productes ecològics; darrere nostre es van constituir l’any 1988, El Rebost SCCL a Girona i 
el 1993, Germinal SCCL a Barcelona, organitzacions amb les que no hem volgut deixar de mantenir contactes, i a les que després 
seguiren moltes altres cooperatives i associacions, tant aquí com a la resta de l’Estat. Tanmateix, els socis de El Brot, conseqüents 
amb la nostra opció solidària de consum crític i ecològic també fora de la cooperativa, després d’un procés de mútua coneixença 
entre entitats i grups afins de l’Estat, promoguérem des de la incipient coordinadora catalana, la constitució de la ‘Coordinadora 
estatal de organizaciones de consumidores de productos ecológicos Ecoconsumo’; poc després, el 2005, es produí la legalització 
com a Ecoconsum de la coordinadora de Catalunya.
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A Laboral Kutxa coneixem de primera mà el dia a dia del 
negoci. Som socis de l'entitat en la qual treballem i fa més de 
50 anys que estem implicats en PRO del desenvolupament 
del sector dels autònoms i els professionals. Treballem cada 
dia per ajudar a portar les naus a bon port. A través del servei 
PRO posem a la vostra disposició tota aquesta experiència: 
definim rumbs, compartim esforços, treballem en equip, 
avancem junts fins a assolir els objectius fixats.

LABORAL Kutxa PRO

OBRIM CAMÍ PER 
ALTEU NEGOCI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO PRO catalan.pdf   1   31/10/14   12:54

C/ Mestre Nicolau nº 5  ·  08021 Barcelona  ·  Telèfon: 93 201 26 44
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Arç cooperativa i Tríodos 
Bank han signen un conveni 
de col·laboració.
Gràcies al conveni de col·laboració, des del passat mes de juny, 
Arç és l’encarregat de gestionar els programes d’assegurances 
de Tríodos Bank; un referent en banca ètica i sostenible en el 
mercat espanyol. Aquest conveni vol mostrar un avanç en la 
construcció d’una economia que estigui al servei de les persones 
amb la finalitat de construir una societat més justa i sostenible. 

Aquesta signatura se suma a la cinquantena d’acords que la 
cooperativa té amb diversos col·lectius d’economia social i 
solidària i del món associatiu. La finalitat d’aquest projecte és 
millorar el servei als seus clients i impulsar una assegurança 
social i ecològicament sostenible. 

ESTRENEM Nova Web
ESTRENEM!! ...... nova web, un lloc cooperatiu on poder 
informar-se de les activitats de la federació, objectius, serveis, la 
seva organització participativa i amb la voluntat d’afavorir també  
un espai de cooperació. També volem informar sobre les nostres 
cooperatives, per tant us convidem que ens feu arribar els vostres 
suggeriments.

Web: www.fccuc.coop

Ramon Sarroca, nou president 
de les Cooperatives Agràries 
de Catalunya
El passat mes de juny, Ramon Sarroca va ser escollit com a nou 
president de les cooperatives agràries de Catalunya (FCAC).

Actualment, Sarroca també és president de la DOP Pera de 
Lleida, vicepresident de l’associació Afrucat i responsable del 
grup de treball de fruita de llavor a Cooperatives Agroalimentàries 
d’Espanya. Gràcies a la seva trajectòria personal i professional, 
Sarroca és coneixedor tant de les diferents realitats i dimensions 
de les empreses cooperatives com del sector fructícola.

Segons el president de les cooperatives agràries, els objectius 
seran “treballar braç a braç amb les cooperatives i els seus 
consells rectors per tal 
de donar resposta a les 
diferents realitats, tenint 
en compte la disparitat 
de necessitats entre 
una petita i una gran 
cooperativa”. 

L’assemblea general de la 
nostra Federació
El passat mes de juny es va celebrar l’Assemblea General 
Ordinària i Extraordinària de la Federació de Cooperatives de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya.

A l’assemblea, presidida per en Quim Sicília president de la 
federació, es van exposar els següents punts de l’Ordre del dia:

• Presentació de la memòria Social exercici 2013

• Comptes anuals i aplicació de resultats

• Presentació del Pla de Gestió 2014

• Integració federativa

• Renovació de membres del Consell Rector

D’una banda Quim Sicília va explicar l’exercici del 2013; un any 
orientat al procés d’integració, a la sostenibilitat econòmica de la 
Federació, al desenvolupament d’eines de comunicació i a tenir 
presència en les reunions institucionals.

De l’altra, Maria Antònia Esteban, Gerent de la Federació, va 
presentar els comptes d’aquest mateix any 2013. Etapa en 
que s’han consolidat els espais arrendats amb l’entrada de la 
cooperativa Cultura 03.

Un altre dels temes que es van tractar va ser la renovació del 
Consell Rector que passarà de 13 a 12 membres. 
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Abacus cooperativa cobreix la segona 
emissió de títols participatius 

En l’Assemblea General celebrada el passat 18 de Juny, es va autoritzar 
una segona emissió de títols participatius amb la voluntat de promoure un 
finançament ètic, social i participatiu per consolidar el creixement, reduir la 
necessitat de deute convencional.  L’emissió que consistia en cobrir un total 
de 1.000.000 euros amb un valor nominal del títol de 5.000 euros ha estat 
coberta en la seva totalitat.

L’emissió de títols participatius és una eina financera que permet incorporar 
inversions i fomentar la participació social.

Ens deixa Narcis Castanyer i Bachs 
president de la cooperativa Abacus

Narcís Castanyer i Bachs, President de la Cooperativa Abacus, ens va deixar 
el passat mes de setembre a causa d’una greu malaltia. 

Castanyer tenia una trajectòria al món cooperatiu i es trobava molt implicat 
en el camp educatiu i cultural a Catalunya. Des de 2012 ocupava el càrrec 
de la presidència de la cooperativa Abacus; treball que compaginava amb la 
gerència de l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Miquel Cabré Mallafré, vicepresident d’Abacus cooperativa, assumirà les funcions derivades de la Presidència fins a la propera 
Assemblea General del mes de maig.

Noves obertures Abacus a Andorra i València

Abacus cooperativa ha obert un Espai Abacus de més de 200m2 al Centre 
Comercial Andorrà (CCA) , a Andorra la Vella. El local està situat a la primera 
planta que el CCA té al número 92 de l’avinguda Meritxell, en ple eix comercial 
de la ciutat. 

En aquest Espai, els clients poden trobar una amplia selecció de papereria, 
manualitats i llibreria, amb una oferta especial de material infantil i juvenil. 
A més a més, des d’aquest punt de venda, Abacus treballarà per oferir els 
seus productes i serveis als centres educatius andorrans, on conviuen els tres 
sistemes que configuren la xarxa educativa: l’andorrà (en català), l’espanyol i el 
francès, amb més d’onze mil alumnes en total. Recentment, Abacus també ha 
obert un establiment de 750m2 a la ciutat de València, al centre comercial Aqua 
(carrer Menorca, 19). Aquest nou establiment Abacus de la ciutat de València 
és el quart al País Valencià i crearà quinze nous llocs de treball. Pel que fa a la 
línia de productes, l’Abacus del centre comercial Aqua disposa de les seccions 
de joguines, puericultura, manualitats, papereria i material escolar i d’oficina, 
així com llibreria infantil i d’adults, llibre de text i tecnologia. L’obertura d’aquest 
nou establiment a València ha suposat una inversió de 450.000 euros.
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Balanç del programa Aracoop, El Born de Barcelona 

Davant l’interès que l’avenç del sector de les cooperatives té per a l’economia catalana, la Generalitat ha impulsat el programa 
aracoop amb l’objectiu de posar en valor l’economia social i cooperativa com un model empresarial estratègic i transformador de 
realitats socials. La Generalitat de Catalunya ha destinat enguany un total de 900.000 euros al programa en el marc del qual s’han 
desenvolupat fins a 361 activitats presencials i 68 productes en tot el territori amb 6.530 persones beneficiàries.

Algunes d’aquestes accions són per exemple, acompanyar als emprenedors en la creació 
dels seus negocis cooperatius, donar suport per millorar la viabilitat i enfortir les empreses de 
recent creació, l’assessorament expert per créixer i internacionalitzar-se, la formació directiva, la 
transformació d’empreses i associacions en cooperatives o l’aprenentatge del model cooperatiu 
a escoles i universitats.

 150 empreses han millorat la seva viabilitat i han crescut i unes 15 han ampliat la seva presència 
internacional amb assessorament expert. També s’han iniciat uns 194 nous projectes -incloent 
nous projectes emprenedors, transformacions d’associacions i cooperatives d’alumnes- i 40 empreses han treballat per potenciar 
projectes de col·laboració.

Un altre aspecte que ha treballat l’aracoop és l’aprenentatge de l’empresa social i cooperativa a escoles, instituts i universitats.

Segona edició de l’aracoop

La Generalitat donarà continuïtat a una segona edició del programa aracoop. El Departament d’Empresa i Ocupació està preparant 
noves mesures per complementar la primera edició i consolidar els eixos estratègics d’ampliar, renovar i enfortir la presència i 
viabilitat de les empreses d’economia social i cooperativa.

NOTÍCIES COOP



Seu FCCUC   c/Premià, 15, 2na planta, 08014 Barcelona
  Telèfon: 93 301 20 20

9

Correu-e: cooperativesdeconsum@fccuc.coop
 @CoopsConsum

www.fccuc.coop

DILLUNS
36 3 DE NOVEMBRE DEL 2014

compartit per projectes diferents 
per optimitzar recursos). Tam·
bé té termes que defineixen la se·
va essència, com la formació col·
laborativa, batejada com a Arre-
mangar-se, un espai d’«autogestió 
i aprenentatge col·lectiu». 
 Una altra cosa que fa diferent 
aquesta mena d’Esade de les coo·
peratives –compta amb professors 
que són referència no només lo·
cal en el món associatiu i de l’eco·
nomia solidària– és la seva forma 
de pagament. Una part de la ma·
trícula es paga en forma de con·
tribució. És a dir, a través d’una 
aportació que cada participant 
ha de fer a l’espai de formació col·
lectiva. Des d’un taller, la presen·
tació d’una eina o la recollida d’in·
formació. El disseny de la iniciati·
va la porten a terme membres de 
projectes com Can Masdeu, la Fe·
deració Catatana d’ONG o la coo·
perativa Fil a l’agulla.  
 El curs passat, en la seva prime·
ra edició, hi van participar Ada 
Colau i Lucía Martín, de la Plata·
forma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), que van explicar com ha 
estat l’experiència organitzativa 
a la PAH des de la seva fundació; 
representants de les banques èti·
ques Fiare i Coop57 per explicar 
com buscar finançament ètic per 
als projectes, i responsables de co·
municació de Som Energia i Am·
nistia Internacional, per aprendre 
a comunicar els projectes. La sego·
na edició començarà després de 
Nadal, però ja s’han obert les ins·
cripcions i s’han fet les presentaci·
ons. L’última, la setmana passada 
a la Fabra i Coats, en el marc de la 
Fira de l’Economia Solidària. H

En una època de crisi ja pràctica·
ment estructural com l’actual, els 
cursos per a emprenedors estan 
a l’ordre del dia. No hi ha ajunta·
ment, per petit que sigui, que no 
ofereixi algun taller per ensenyar 
a fer un pla de negoci. Per animar 
els seus veïns a fer un cop de cap 
i emprendre. Estàrter és una pro·
posta formativa impulsada per 
l’Escola de l’IGOP (Institut de Go·
vern i Polítiques Públiques de la 
UAB) també per a emprenedors, 
però de tota mena. El seu coordi·
nador, Álvaro Porro, la defineix 
com un triangle de tres vèrtexs: 
empreses i cooperatives d’econo·
mia solidària; moviments socials i 
associatius, i universitat. Es tracta 
d’un curs que, fugint de la lògica 
capitalista, ofereix «eines pràcti·
ques i coneixements per promou·
re projectes col·lectius en en·
torns basats en lògiques de col·
laboració».
 De la mateixa manera que els 
cursos per a emprenedors conven·
cionals, Estàrter va dirigit tant a 
persones que ja tenen un projec·
te en marxa o una idea de projec·
te, com a aquelles a qui els agra·
daria llançar·s’hi però encara no 

saben per on començar. «Es tracta 
d’anar acumulant força, idees, ins·
piració i eines. Ja sigui per guanyar·
s’hi la vida, com per transformar el 
nostre context, o per experimentar 
amb altres possibilitats. És una pro·
posta on posem en valor el bagatge, 
les pràctiques i l’experiència d’es·
pais universitaris, moviments soci·

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

Una part de la 
matrícula es paga 
en forma de 
contribució a 
l’espai formatiu

Els altres emprenedors
Estàrter és una escola de negocis per a projectes cooperatius d’economia solidària i 
moviments socials impulsada per la UAB  H A principis d’any comença la segona edició

als i associatius, de l’entorn coope·
rativista i d’economia solidària» ex·
plica.
 Tot i seguir lògiques oposades, 
Estàrter comparteix vocabulari 
amb les escoles de negocis conven·
cionals. Des del nom, Estàrter, que 
sona molt semblant a Esade, fins a 
termes com coworking (espai físic 

33 Presentació del curs 8 Possibles alumnes d’Estàrter, la setmana passada a la Fabra i Coats. 

VERÓNICA SANZ

INICIATIVA DE FORMACIÓ COL·LABORATIVA

RICARD CUGAT

SANTS 
ACOMIADA LA NIT 
DE BRUIXES AMB 
FESTA I TRADICIÓ
Barcelona q Desenes de veïns  
van participar al llarg del dia  
d’ahir en les diverses propostes 
que es van organitzar en el marc de 
la Nit de Bruixes, una celebració 
popular que recupera una festa 
profana que durant molt de temps, 
quan Sants era un municipi 
independent, va formar part de les 
tradicions de la seva gent. La 
novena edició d’aquesta festa,  
que ahir va finalitzar després de 
tres dies de celebracions, va  
tenir l’epicentre a la plaça de  
Sants, on es van donar cita la 
majoria de tradicions de la cultura 
catalana que han perdurat fins als 
nostres dies, com els gegants i 
capgrossos, els diables i els 
castellers. En el comiat, la festa, 
organitzada per la Colla de Diables 
Guspires de Sants, va oferir un 
dinar i una xocolatada popular en 
una jornada en què no hi van faltar 
els jocs infantils, els espectacles 
musicals i diverses propostes 
lúdiques especialment dirigides  
als més petits (com es veu a la 
imatge).

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

L’ARTICLE

Coop57 articula un mecanisme de finançament per a les seves entitats 
sòcies davant el retard en els pagaments de la Generalitat de Catalunya 

Davant del retard en el pagament a proveïdors anunciat per la Generalitat de Catalunya (concretat en 
els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre en les entitats proveïdores de l’ICASS i la DGAIA) 
i les conseqüents dificultats que comporta per a les organitzacions afectades, Coop57 ha articulat una 
línia de finançament per a les seves entitats sòcies que permetrà activar operacions de cessions de 
crèdit vinculades als drets de cobrament de factures i convenis concrets amb reconeixement del deute 
per part de la Generalitat.

Un cop feta la cessió de crèdit, Coop57 farà un avançament de fins al 85% de la quantitat cedida.

En el cas de les cooperatives de treball federades s’ha establert un conveni de col·laboració amb La Fundació Seira segons el qual 
Coop57 posarà en marxa un fons d’1 milió d’euros amb l’aval del 25% per part de la Fundació Seira.

El cost financer de les operacions fetes en el marc d’aquest fons serà  del 6,25%,  sense 
costos addicionals (comissió d’obertura, costos notarials o de tramitació, etc.). 

En el cas de la resta d’entitats sòcies, Coop57 posarà en marxa un altre fons amb les 
mateixes condicions en el marc d’un acord amb la societat de garantia recíproca Oinarri.

 Amb aquestes mesures Coop57 posa a l’abast solucions per a les necessitats financeres 
de les seves entitats sòcies, però alhora vol fer patent que la solució definitiva passa perquè 
la Generalitat es posi al dia en els pagaments i no traslladi a les entitats socials els seus 
problemes de tresoreria.
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Presentem el Projecte de l’escola cooperativa a El Milà

NOTÍCIES COOP

Afegim una nova peça a la caixa d’eines: 
els préstecs participatius de Coop57 

Els préstecs participatius neixen amb la idea de ser una eina més al serveis de les entitats sòcies de Coop57 que pugui resoldre 
necessitats que fins ara no quedaven cobertes. Es tracta d’un finançament amb vocació de permanència pensada per a les 
entitats que necessiten un finançament estable a mig i llarg termini i que no estigui sotmès a retorns de capital immediat.

És una tipologia concreta de finançament que es planteja per entitats sòcies amb qui ja s’ha pogut traçar un recorregut i una forta 
confiança i que compleixin un seguit de criteris:

· Que el préstec serveixi per ajudar a l’expansió o consolidació de l’entitat i mai per refinançar deutes.

· Que l’entitat receptora del préstec pertanyi a un sector estratègic pel coop57.

· Que l’entitat tingui un teixit i missió social important i destacat.

A Catalunya, Coop57 ja ha concretat operacions d’aquesta naturalesa amb la Cooperativa l’Olivera i amb el Casal dels Infants per 
a l’Acció Social als Barris.

La darrera operació ha estat amb la cooperativa d’iniciativa social APINDEP que té per objectiu naturalitzar la diferència de 
capacitats i promoure la integració social.

La cooperativa ha anat creixent i amb el temps, ha necessitat una casa més gran per a poder acollir el conjunt de la seva activitat. 
Coop57, aporta el seu granet de sorra amb un préstec participatiu per valor de 90.000 euros amb la finalitat de finançar el 
desenvolupament del centre ocupacional on ofereix els serveis d’inserció laboral.

APINDEP amb una llarga trajectòria i una gran implicació de les famílies en el desenvolupament del projecte és una d’aquelles 
experiències exemplars en el camp de la integració social i inserció laboral que, des de Coop57, volem i estem contents de poder recolzar.

http://www.tv3.cat/videos/5299771/Legalitzacio-duna-escola-cooperativa-a-El-Mila
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Bústia de suggeriments
Feu-nos partícips del que penseu i comuniqueu-vos amb nosaltres.

Obrim aquesta bústia per fomentar els espais col·lectius. Us convidem, doncs, a utilitzar-la en el sentit ampli 

participatiu, del compartir i de l’escoltar.

La comunicació es manifesta com element integrador 
de qualsevol activitat humana

Adreça electrònica: cooperativesdeconsum@fccuc.coop

Consulta:

Que t’agrada més del nostre butlletí?
Hi afegiries alguna cosa?

NOTÍCIES COOP

Eroski rep el Premi a la Innovació Comercial

Eroski va rebre el Premi Comerç Basc 2014 a la Innovació Comercial atorgat pel Govern Basc per haver convertit la innovació en 
un dels punts forts de l’empresa, tant en la gestió com en la comercialització dels seus productes. 

Segons el president d’Eroski, Agustín Markaide, aquest guardó és molt important ja que ha arribat en un moment en el qual s’està 
consolidant el nou model  de botiga “amb tu”; un model que genera un canvi cultural en la organització. 


