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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 l’ESS en general.

4 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 és necessari donar suport a processos que impulsin la transició
energètica i que aportin solucions per la construcció d’un món habitable i sostenible.

3

La Nostra forma de fer
Escoltant els moviments socials i connectats 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:

FEMINISMES

ANTIRACISME

ECOLOGISME
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ACTIVITATS DE L’ANY 2020
A la Fundació Coop57 vam iniciar una nova etapa el 2020 plantejant-nos els següents
objectius:
•

Enfortir l'estratègia de captació de recursos.

•

Enfortir el model de governança interna i la integració de la Fundació en l'estructura
de la cooperativa.

•

Mantenir i millorar algunes de les accions portades a terme fins ara.

•

Començar a projectar alguns àmbits d'actuació.

Ha estat un any ple de reptes per la Fundació. Hem fet passos per avançar en el nostre
enfortiment i projecció, com no podia ser d'una altra manera, ens hem adaptat al context de
crisi socioeconòmica i sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, donant prioritat a
les línies “d’exclusió social i lluita contra la precarietat laboral".
Intercooperant amb agents del cooperativisme i col·lectius de base, durant el 2020 s'ha fet
teixit amb una trentena d'entitats i xarxes de la ESS catalana, basca i andalusa, reprenent
aliances històriques –amb Òmnium Cultural, ECAS i Som Energia, per exemple– i construintne de noves.

Tot el que hem fet l'any 2020 no hauria estat possible sense
un treball en xarxa amb els moviments socials i les entitats
de l'economia social i solidària.
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LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS I L'EXCLUSIÓ SOCIAL

Campanya “Gazpacho
Gitano”
Una iniciativa pensada per i des del poble gitano
amb els valors de l'economia social i solidària de
l'Associació Cultural Gitana Vencedores, per
cobrir els costos de construcció i adequació
d'una cuina industrial al Polígon Sud de Sevilla.
La campanya va comptar amb la solidaritat de
425 persones. Actualment, la cuina comunitària
ja està funcionant, preparant àpats per 70 llars,
sempre tenint en compte la qualitat nutricional i els productes locals. Des de la
horitzontalitat, l’apoderament, el suport mutu i l’esforç com a ingredients principals.
Aquest projecte de cooperativisme i lluita contra l'exclusió social demostra que es poden
construir, des de baix i a l'esquerra, propostes alternatives.
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Projecte Lliures
Projecte

impulsat

conjuntament

entre

la

Fundació Coop57, Omnium Cultural i Ecas
(Entitats Catalanes d'Acció Social). Durant el
2020, el Projecte Lliures va tenir una fase
d'arrelament i consolidació que ha donat uns
resultats

extraordinaris.

Més

de

5.280

donacions (2.610 donacions puntuals i 501
donants recurrents). En total, es van recollir
282.401,09 euros, dels quals es van destinar
190.800,00 euros a 13 projectes socials comunitaris. En dues fases; al febrer es va donar
suport a la fase d'enfortiment dels 4 projectes del 2019 (40.000 euros) i al novembre es va
secundar 9 projectes nous 150.800 euros. De cara a l'exercici 2021 el Projecte Lliures està
enfortit amb un romanent de 92.000€ per a nous projectes, uns fons propis de 50.000€ i
una previsió de 104.000€ en donacions recurrents durant el 2021.
Amb Lliures s’ha donat suport als següents projectes:
Enfortiment de projectes recolzats el 2019: Lola No Estás Sola (15.000€), Ateneu Coma
Cros (10.000€), Asociación Mujeres Pa’Lante (7.500€), Escudella Solidària (7.500€).
Campanya Covid-19 ‘Plou sobre mullat’: La Troca (15.000€), Associació Mujeres Migrantes
Diversas (18.000€), Sindicato popular de vendedores Ambulantes (19.800€), Entre Tots
(18.500€), Mensakas SCCL (10.500€), Món Banyoles (18.000€), Ser Barri SCCL (18.000€),
Xarxa Suport Mutu (15.000€), Sostre Cívic SCCL (18.000€).

7

Fons Cooperatiu Per
l’Emergència Social i
Sanitària
Conjuntament

amb diverses entitats de

l’Economia Social y Solidaria catalana1 hem
activat aquest fons, per fer front a la crisi
sanitària, social i econòmica produïda per la
pandèmia de la Covid-19.
Amb una campanya de captació a través de la
Plataforma Goteo i gestionada per la Fundació Coop57, hem recaptat un total de
95.096,26€, d'aquests, 75.320€ es van destinar a 43 iniciatives. D'aquestes, 41 van fer front
a les primeres necessitats de l'emergència social i sanitària i 2 van contribuir a la solidesa
financera del teixit cooperatiu2.
Amb aquest fons hem pogut donar suport als següents projectes:
Abastiment alimentari (45%): Arran de Terra SCCL (2.000€), SúperCoopera–Associació
L’Escaig (1.500€), Terrassa sense murs- Associació Teler cooperatiu (3.000 €), El Brot
SCCL (2.000€), Fleca L’Aresta SCCL (3.850€), MengemBages- Frescoop SCCL (2.000€),
Fundación Espigoladors (1.500€), La Kuadrilla ESS (1.500€), Associació Granollers Pedala
(2.000€), Mensakas SCCL (2.000€), Mujeres Pa’lante SCCL (2.000€), Serveis amb cor
SCCL (1.500€), Xarxa suport mutu Poble-Sec- Cooperasec (1.250€), Xarxa Suport mutu Alt
Empordà-Associació Ranura (1.200€), Compras antirracistas- Asociación. Social Project
4.0 (1.500€), Trèvol missatgers SCCL (1.000€), L’Enllaç de l’Ebre, SCCL (1.250€),
Esguard, SCCL (1.000€), Associació. Punt de Referencia (1.500€), Alencoop- Associació
MigrESS (800€), Ninkasi SCCL (1.000€), Nau del Gorg (800€).
Material de protecció (19%): Asociación Solidança (2.070€), (Xarxa de Makers del Camp
de Tarragona (1.532,1), Diomcoop SCCL (3.000€), Fundación Privada Terrassenca –Prodis
(2.000€), Keras Buti SCCL (2.000€), Arreglos y Confecciones Kahur-La Fundició,

1

Iniciativas impulsores:Fundació Coop57, Fundación Goteo, Federación de Cooperativas de Treball de Catalunya,
Coop 57 cooperativa, Fundació Roca Galès, Xarxa d’Economia Solidària, Fiare Banca Ètica, Xarxa d’Ateneus
Cooperatius (XAC), Opcions de Consum Responsable, FETS, Grup Ecos, Teler Cooperatiu de Sabadell, XES Garrotxa,
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona, L’Apòstrof, La Pera, Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, Ateneu
Cooperatiu del Vallés Occidental, Ateneu Cooperatiu del Vallés Oriental
2 A les 10 entitats restants d’aquesta fase es desemborsaran els recursos el 2021
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SCCL(2.000€), Cotó Roig (1.500 €), MIAS Disseny SC (1.500€), Sindicato Popular de
Vendedores Ambulantes de Barcelona (3.500 €).
Cures (11%): Associació Mujeres Migrantes Diversas (2.000 €), Associació Dunia Kato
(3.500 €), Red de cuidados Antiracista) TICTAC SCCL (1.500), Cuidem Lluçanès, SCCL
(2.000€), Sindihogar (2.000 €), Arcàdia Can Batlló (1.200€), Cos Cooperació i Salut, SCCL.
(1.000 €), Associació Alba (1.500 €).
Accés a la informació i educació popular (4%): Col·lectiva’t SCCL (2.400€), Aula d’Idiomes
SCCL (1.300 €).
Solidesa financera (21%): Cooperativa Tres Cadires (3.000€), L'Esberla SCCL (1.000€).
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Bizihotsa
Caixa de resistència
Conjuntament
antiracistes,

amb

col·lectius

anticapitalistes,

feministes,
xarxes

de

cooperatives d'Euskal Herria (Olatukoop),
sindicats i xarxes ciutadanes, hem facilitat
aquesta caixa de resistència, amb l'objectiu de
fer front les necessitats immediates derivades
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Els recursos aconseguits s'han destinat a 15 col·lectius vinculats a famílies de procedència,
popular, migrants, gitanes, treballadores de la llar i les cures, venedors ambulants i en
alguns casos persones en situació de carrer. Amb Bizihotsa s'ha fet front a les necessitats
bàsiques d'alimentació, habitatge o els recursos educatius per a les nenes i nens en edat
escolar.
Amb aquesta Caixa de resistència s'ha donat suport als següents projectes:
Associació de Mujeres Gitanas de Euskadi (7.500€), Associació Mujeres con Voz (6.500€),
Koopsf34 (1.500€), Firekutzen (2.000€), Novisi Elkartea (4.000€), Associació Marwa
(3.000€), Asociación Mujeres en La Diversidad (2.000€), Ahizapatasuna (1.500€), Grupo
Folclórico Chile Lindo (1.000€), Associació de Residentes Afroamericanos (6.000€),
associació Agharas (3.800€), Malen Etxea (6.500€), Novisi Elkartea (3.500€), Bidaya
(1800€), Cooperativa Koop (2.500€).
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IMPULSAR LA TRANSICIÓ ENERGÉTICA

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. A pesar del context, s'ha decidit tirar endavant la 4a
edició del concurs el 2020. La resposta a la convocatòria, en plena pandèmia, fou molt
inspiradora, amb un total de 27 projectes presentats.
Projectes premiats
•

Premi especial en Comunitats Energètiques Locals:

1r premi.- Comunitat Energética de Monachil, de la cooperativa CooperaSE,
(5.000 €)
2n premi.- Torreblanca Ilumina, del Grup Motor Torreblanca Ilumina (3.000 €)
3r premi.- Agés: Común es el sol y el viento, de la junta veïnal d’Agés (2.000 €)
•

Premi en l’àmbit de Pobresa Energètica

RADAR-Vallecas, de l’Associació Socaire (5.000 euros)
•

Premi en l’àmbit de Transició Energètica

Watteco, de Watteco cooperativa (5.000 euros)
Sinergetik, d’Arqbag cooperativa (5.000 euros)
•

Premi de la Votació Popular, atorgat el juliol passat:

Autoconsum en Bicicleta, del Grup Local d’Energia Gara Nafarroa (5.000 euros)
•

Premi del públic

Ahorro Energético en el Hogar, de l’Associació Provivenda, (1.500 euros en
espècies que es vehiculen a través de la Cooperativa Opcions)
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LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL

Suport a diverses caixes de resistència
El Fons de Lluites Laborals Populars -sorgit de l'anomenada Revolució de les

Escales- i la Fundació Coop57 han realitzat aportacions solidàries de 2.000€ a
diverses caixes de resistència i suport mutu nascudes arran de la crisi provocada per
la Covid-19.
Les aportacions s'han fet de manera igualitària per a quatre iniciatives
autogestionades, nascudes des del suport mutu i la autoorganització comunitària,
dels sectors socials més castigats abans, durant i després d'aquesta crisi.
•

Associació popular de venedors ambulants

•

Associació Mujeres Diversas Migrantes

•

El sindicat Otras

•

Did L3onf-Contra la violència.
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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.

Aquesta ha estat una de les accions en les quals hem posat més energia el 2020. Fruit d'un
treball col·lectiu hem pogut fer una renovació dialogada del Patronat de la Fundació, amb
una conformació àmplia (16 persones). A més, hem garantit la participació d'una persona
representant de cada secció territorial de la cooperativa Coop57 al Patronat.
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Estratègia de captació de recursos
Des de la Fundació Coop57 apostem per augmentar la nostra base de donants, i així
garantir la projecció i estabilitat del projecte. Per això, necessitem trobar persones i/o
entitats que confiïn en l'acció transformadora de la nostra fundació. Aquesta estratègia
continuarà sent un dels nostres principals objectius en el mig termini.
El 2020 hem anat augmentant la base de
donants

de

la

Fundació

gradualment,

principalment per la campanya de comunicació
realitzada a finals d'any. Hem passat d'una
xifra inicial de 32 donants a tenir 184 donants,
dels quals el 58% són donants estables (que
fan donacions periòdiques i anuals) i un 42%
són

donants

puntuals.

D'aquestes

184

persones (el 92%) són sòcies de Coop57.
El 2020 8 entitats han confiat amb nosaltres i
s'han sumat com a donants: Tavora Teatre
Obert Societat Cooperativa Andalusa, Norai Sccl, Associació Prohabitatge, Col·lectiu
Ronda Sccl, Autonomia Sud, Looky Produccions Sccl, Propaganda Pel Fet, Aholkukoop
Koop.
Aquesta estratègia està íntimament lligada amb l'estratègia comunicativa. En aquest sentit,
destaquem la renovació de la pàgina web de la Fundació Coop57 i la seva adaptació als
quatre idiomes (català, castellà, gallec i basc).
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TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA
Dades econòmiques de 2020
El total d’ingressos de l’any 2020 ha estat de 409.519,62€ euros. El 100% procedents de
donacions capil·lars, autogestionades i d’ingressos propis.
INGRESSOS
Activitat pròpia de la Fundació
Donacions transferides a ingressos de l’exercici.

8.645,44 €
400.874,18 €

DESPESES
Despeses de personal

24.953,33 €

Serveis externs

24.975,40 €

Suport a entitats i projectes

342.287,15 €

Amortització d’immobilitzat

4.066,42 €

Resultat de l’exercici

13.237,32 €

Com hem distribuït les despeses?
El 2020 s'han transferit un total de 342.287,15 euros a 76 iniciatives en suport a entitats i
projectes, un 78% dels quals s'ha destinat les campanyes que han fet front la crisi
provocada per la Covid-19.

Entitats i campanyes:
Projecte Lliures
177.035,00€
Campanya Fons Cooperatiu
77.152,15€
Campanya BiziHotsa
53.100,00€
Associació CG Vencedores
35.000,00€
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MIRANT EL FUTUR
Pel 2021, és cabdal consolidar una base estable de donacions periòdiques per la Fundació
Coop57. Aquesta base facilitaria 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 a tot això, serà necessària la implicació de tothom per enfortir la nostra fundació: la de
totes les persones i entitats que conformem Coop57.

"Cooperar és assecar, en les seves fonts,
el capitalisme dominador"

Micaela Chalmeta, pionera del feminisme cooperativista.
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