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1. Què és la Fundació Coop57? 
 
La Fundació Coop57 és una eina creada per Coop57 l’any 2014 per tal de dotar-se de nous 
mecanismes que li permetin cobrir noves necessitats. Es fa amb l’objectiu d’enfortir el 
desenvolupament de l’economia social i solidària i contribuir a la lluita per una transformació 
social en positiu. 
 
La Fundació és una eina complementària al treball que ja està fent Coop57 i permet cobrir dos 
buits que té l’activitat de Coop57: 
 

• Articular un mecanisme de recollida de donacions a través d’aportacions puntuals, 
aportacions periòdiques, la renúncia voluntària a la remuneració de les aportacions 
voluntàries dels socis i sòcies de Coop57, herències, fons de formació, promoció i 
educació cooperativa, convenis de col·laboració amb altres entitats, etc. 
 

• Articular un mecanisme complementari de suport financer a iniciatives d’economia 
social i solidària amb caràcter transversal, que requereixen instruments diferents que 
els préstecs que actualment ofereix Coop57 (aportacions a fons perdut amb retorn 
social, avals o garanties, bonificació d’interessos, etc.). 
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2. Com es defineix el paper de la Fundació? 
Línies de suport i actuació 

 
Inicialment es varen definir les següents categories: 
 
• Subvencions a fons perdut 
 
Subvencionar una part dels projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la 
Fundació si es valora que el projecte és adequat per a rebre aquesta línia de suport. 
 
• Préstecs sense interès a retornar 
 
Préstec a retornar econòmicament pel principal, però sense cap tipus d’interès. L’import dels 
préstecs, així com els terminis de devolució es fixen en funció de cada projecte. 
  
• Bonificacions d’interès de préstecs d’entitats financeres ètiques 
 
Es subvencionarà el pagament d’una part o de la totalitat del tipus d’interès del préstec que 
una entitat sol·liciti a Coop57 o altres entitats del sistema de finances ètiques i solidàries. 
 
• Compartir riscos – Aval 
 
Projectes que compleixen els criteris i àmbits d’actuació de la Fundació, als que es podria 
avalar un percentatge del finançament que una entitat hagi sol·licitat. 
 
• Acompanyament a projectes 
 
Es destinarà una línia de suport a finançar l’acompanyament econòmic de les entitats de nova 
creació per a ajudar a definir i dimensionar la viabilitat dels projectes i consolidar la seva 
trajectòria durant els primers anys de funcionament. 
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3. Projectes als que ha donat suport la Fundació durant el 
període 2014-218 

 
a. Projectes impulsats per la Fundació Coop57 
 
Des de la Fundació Coop57 s’ha participat en la creació i impuls d’alguns projectes, 
habitualment compartits amb altres entitats i agents. Els projectes són: 
 
 
Germinador Social: 
El Germinador Social és un concurs per estimular la creació de models socials 
innovadors amb l’objectiu de promoure nous agents locals per a la transició 
energètica. 
Sorgeix de la voluntat de Som Energia i Coop57 de cooperar pel canvi de model 
energètic i social i pretén incentivar projectes dins l’economia social i solidària en 
l’àmbit de les renovables i l’eficiència energètica, que contribueixi a la democratització 
de l’energia i l’apoderament de les persones usuàries. 
A l’Annex 1 podeu consultar els projectes premiats. 
 
 
Fons de Lluites Laborals Populars: 
El seu origen es remunta a la lluita laboral dels treballadors de Movistar per unes 
condicions laborals més justes. Del romanent de la caixa de resistència creada per 
aquella vaga, es crea un Fons Comú per finançar lluites laborals populars de persones i 
col·lectius en situació de precarietat laboral. Es crea, per tant, una estructura 
econòmica de suport mutu dels moviments socials i de l’economia social i solidària per 
fer front a futures lluites laborals populars. 
 
 
Projecte Lliures:  
El Projecte Lliures és una iniciativa per a l’articulació d’un fons econòmic de solidaritat 
en la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats impulsada per Òmnium 
Cultural, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Coop57.  
Es fonamenta en la captació de recursos i la recollida d’aportacions econòmiques per a 
destinar-los directament a finançar projectes de transformació social. 
A l’Annex 2 podeu consultar el projectes recolzats. 
 
 
 
b. Bonificacions d’interessos per entitats que han sol·licitat finançament 
 
S’ha recolzat un projecte mitjançant la bonificació d’interessos del préstec demanat a Coop57, 
atès l’alt contingut social i a la viabilitat econòmica que generava aquest ajut: 
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Projecte “Customizando”:  
Cooperativa d'integració social que treballa en el sector del disseny creatiu i la transformació 
tèxtil artesanal donant una segona vida a peces de vestir en desús. 
Customizando combina la producció de vestuari i complements tèxtils amb la capacitació, 
apoderament i emprenedoria cooperativa de les seves treballadores. 
https://customizando.org/  
 
 
c. Intermediació de Recursos 
 
En alguns casos la Fundació ha jugat un paper de canalització de recursos cap a projectes amb 
un alt contingut social, fent la intermediació entre l’emissor i el receptor dels recursos per tal 
de facilitar que es pugui destinar efectivament. 
 
Per una banda s’han canalitzat els romanents dels sous de càrrecs municipals de Badalona i 
Sabadell cap a projectes socials del seu municipi: 
 

Retorn Social de Sabadell: 
Fons econòmic per donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i 
projectes que, amb voluntat de transformació social a Sabadell o el seu entorn més 
proper, fomentin la participació, l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones. 
El fons es nodreix del romanent dels càrrecs públics de la Crida per Sabadell a 
l’Ajuntament. 
En aquest enllaç podeu consultar els projectes recolzats. 
 
Pot Comú de Badalona: 
Fons econòmic per donar suport i fomentar projectes que reforcin i potenciïn la unitat 
popular a la ciutat de Badalona. El fons es nodreix del romanent dels càrrecs públics de 
Guanyem Badalona en Comú a l’Ajuntament. 
En aquest enllaç podeu consultar els projectes recolzats. 
 

 
Per altra banda, s’han canalitzat recursos, directament cap a dos projectes finançats: 
 

Banc d’Energia: 
Associació que promou l’estalvi i l’eficiència energètica en benefici de les persones en 
situació de vulnerabilitat energètica a través de la pedagogia i de la solidaritat 
transformadora. 
La seva finalitat és contribuir a l’estalvi amb finalitats redistributives. 
http://bancdenergia.org/  
 
De veí a Veí:  
ONG creada l’any 2012 al barri de Sant Antoni de Barcelona amb l’objectiu de 
fomentar la solidaritat veïnal per afrontar moments difícils de veïns i veïnes. 
La seva activitat es porta a terme a  través de detectar, col·laborar, motivar i potenciar 
l’autonomia de les persones perquè puguin recuperar la seva independència i el seu 
benestar personal el més aviat possible.  
https://deveiavei.org/  

 

https://customizando.org/
http://retornsocialcrida.cat/
https://potcomu.guanyembadalona.org/
http://bancdenergia.org/
http://bancdenergia.org/
http://bancdenergia.org/
https://deveiavei.org/
https://deveiavei.org/
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També s’han vehiculat donacions cap a un projecte de solidaritat internacionalista: 
 

Bufet Popular Boris Vega (Masaya, Nicaragua): 
Bufet jurídic que té per objectiu facilitar processos de construcció de ciutadania des de 
la perspectiva dels sectors socials vulnerables i les organitzacions socials de base, amb 
enfocament de gènere. 

 
 
d. Compartir riscos – Fons de garanties 
 
 
Ajuntament d’Arbúcies: 
Els anys 2015 i 2016, l’ajuntament d’Arbúcies va fer diverses aportacions per crear un fons 
econòmic amb la finalitat de compartir riscos en una línia de finançament de Coop57 a nous 
projectes d’economia social i solidària que es generessin al municipi.  
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4. Memòria econòmica 2014 – 2018 
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Annex 1. Germinador Social: projectes premiats 
 
La Ermineta – Electra Regadío 
Ajuntament de Puente la Reina – Gares  
Recuperació d'una central mini-hidràulica de Puente la Reina-Gares per part d'una entitat 
local. El servei a prestar és de produir energia elèctrica mitjançant un recurs local per a 
autoconsum en el mateix municipi. Alhora, consisteix en recuperar una zona del poble en estat 
d'abandó, 
possibilitant el gaudi de la zona recuperada per a les persones autòctones i visitants. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/la-ermineta-electra-regadio/ 
 
Eeeepa! 
SEBA 
Definició i implantació de la figura de l’agent energètic de barri, i la creació de la cooperativa o 
figura jurídica més adient per a agrupar i donar estructura i suport al col·lectiu d’agents 
energètics que treballin en un determinat territori.  
Projecte pilot que es durà a terme en dos blocs d’habitatges dels anys 60 d’una cooperativa 
d’habitatges a Diagonal Mar (Barcelona), amb un total de 250 famílies, i que té voluntat de ser 
replicat per tot el territori: en comunitats de veïns en blocs verticals, en urbanitzacions 
horitzontals, comunitats d’habitatges, cooperatives d’habitatges o parcs empresarials, micro-
pobles, campus universitaris, illes d’habitatges, etc. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/eepa/  
 
Ecotxe 
Ecotxe Som Moviment és una cooperativa de consum de Mallorca que té com a objectiu oferir 
el servei de cotxe elèctric compartit o carsharing: pagar només per l’ús que es faci d’un vehicle 
per períodes curts de temps. Es tracta d’una forma més de la mobilitat sostenible i intermodal 
perquè les persones puguin utilitzar un vehicle elèctric i pagar només pel seu temps d'ús. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/ecotxe/  
 
Som Mobilitat 
Som Mobilitat, cooperativa de consum sense ànim de lucre, vol ajudar en la transició cap a una 
mobilitat més sostenible creant comunitat i aplicant tecnologia. 
Van crear la cooperativa amb l’objectiu que la societat civil organitzada lideri el canvi de model 
de mobilitat per garantir que aquest s’orienti al bé comú i no a interessos individuals i 
econòmics. 
Actualment agrupamés de 500 sòcies i socis i vol seguir creixent per construir una gran 
comunitat de persones que volen fer una mobilitat més baixa en emissions de CO2. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/som-mobilitat/  
 
Agrupació de Consums Barcelona 
Azimut 360, SCCL 
Projecte d’agrupació de comptadors elèctrics amb la voluntat 'incorporar de manera eficient 
energies renovables en edificis amb diferents habitatges. L'objectiu final és descentralitzar la 
generació d'energia a partir de fonts renovables i apropar-la als centres de consum per tal de 
contribuir a la democratització del model energètic i millorar la seva eficiència. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/agrupacion-consumos-implementacion-una-
comunidad-vecinal-barcelona/  

https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/la-ermineta-electra-regadio/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/la-ermineta-electra-regadio/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/eepa/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/eepa/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/ecotxe/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/ecotxe/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/ecotxe/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/som-mobilitat/
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/som-mobilitat/
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Alterna 
Cooperativa impulsada per diverses sòcies de Som Energia per contribuir a reduir la 
contaminació a la Comunitat Valenciana, eliminant el vehicle de combustió particular i 
substituint-lo per vehicle elèctric compartit, on es paga pels dies que s’utilitza. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/mobilitat-electrica-compartida/  
 
Habitabilitat i Eficiència Energètica als Habitatges Socials 
Llars Familiars HSJ, SCCL 
Execució d’un projecte integral de remodelació de l’edifici de la cooperativa Llars Familiars HSJ, 
millorant l’habitabilitat i l’eficiència energètica de l’habitatge. Així mateix, s’instal·larà un 
circuit de recollida d’aigües pluvials i aigües grises que es reutilitzaran per a l’inodor. 
Llars Familiars HSJ és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre creada l’any 2015 
amb la voluntat de contribuir a fer efectiu el dret a l’habitatge al barri de Sant Josep Obrer de 
Reus. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/actuacio-de-millora/  
 
EnergÉtica Coop 
Cooperativa sense ànim de lucre de Castella i Lleó que desenvolupa el seu treball en el sector 
de l'energia. La seva missió és proveir d'electricitat d'origen renovable les seves persones 
sòcies i clients, així com el foment de l'estalvi i eficiència energètica. Es basa en els principis de 
l'economia social i solidària en la seva dimensió ètica i en la sostenibilitat en la seva dimensió 
ambiental. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/energetica-coop/  
 
CPR Huelva 
Projecte impulsat pel grup local de Som Energia amb la voluntat d’obrir una oficina tècnica per 
participar en projectes tant d'eficiència energètica com d'instal·lació de sistema energètics 
renovables, per tal de potenciar la generació distribuïda i democratitzar l'energia. 
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/cpr-huelva/  
 
Calle en Transición 
La Transicionera 
Projecte de suport de les persones sòcies de Som Energia de Sevilla amb la pretensió de fer del 
nostre activisme la nostra forma de vida i buscar més coherència vital, i alhora amb el desig de 
concentrar els nostres esforços i activitats en la consecució d’un món millor. Així mateix, 
l’associació es crea per donar cabuda legal al desenvolupament d’accions i activitats que feien 
relacionades amb la transició eco-social.  
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/calle-en-transicion/  
 
Autoconsum Compartit i Sostenibilitat en Projectes d’Habitatge Cooperatiu 
Sostre Cívic 
Rehabilitació de l’edifici de Princesa 49 de Barcelona a càrrec de la cooperativa d’habitatges en 
cessió d’ús Sostre Cívic. 
El projecte ha estat una oportunitat per a plantejar diverses actuacions per a que l’edifici sigui 
un model de rehabilitació energètica pel 
sector i les persones usuàries puguin prendre consciència i control dels seus consums.  
https://www.germinadorsocial.com/ca/projectes/autoconsum-compartit-i-sostenibilitat-en-
projectes-dhabitatge-cooperatiu/  
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Annex 2. Lliures: projectes recolzats 
 
Cooperativa Mujeres Pa’lante:  30.000 € 
Creació de cooperativa en l’àmbit del treball de cures i atenció a la dependència. 
Pretén articular un territori i espai polític col·lectiu que garanteixi i aposti per la participació de 
les dones migrades en la vida comunitària, reapropiant-se de la dignitat com a subjectes 
actives de canvi.  
La dinamització del projecte la desplega una xarxa inicial formada per Mujeres Pa’lante, Ciutat 
Invisible, Abantu i Psicòlogues sense Fronteres. 
http://www.cooperativamujerespalante.org/  
 
Ateneu Popular Coma Cros: 7.968 € 
Gestió comunitària de la Factoria Cultural Coma Cros per al foment de la vida associativa i la 
participació ciutadana, la generació de processos d’enxarxament social i dinàmiques duradores 
per garantir l’accés a la cultura.  
Projecte impulsat per la Federació d’Entitats Sòcio-Culturals de Salt. 
http://www.ateneucomacros.cat/  
 
Escudella Solidària: 2.000 € 
Desenvolupament comunitari, enxarxament veïnal i alternatives socials: espai social, 
intercultural, formatiu, cultural i inclusiu al barri de Santa Eugènia (Girona), amb seu polivalent 
de 700 m2 que opera també com a menjador solidari.  
Hi estan implicades 20 entitats i associacions. 
http://escudellasolidaria.blogspot.com/  
 

http://www.cooperativamujerespalante.org/
http://www.cooperativamujerespalante.org/
http://www.ateneucomacros.cat/
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