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Eix 1: Principis i valors 

1) Cal posar límits a la incorporació com 
a socis de serveis de les entitats que 
s’allunyen de les fórmules democràtiques 
i col·lectives (fundacions, autònoms).

En aquest punt hi ha diversitat d’opinions 
a favor i en contra. Les aportacions a favor 
argumenten que aquesta mena d’entitats 
tenen estructures que s’aparten de la de-
mocràcia real que exigeix Coop57 com a 
criteri d’entrada. 

Les aportacions en desacord amb 
aquest plantejament argumenten que 
s’ha de fer èmfasi en els criteris de va-
loració i no en la forma jurídica, analit-
zant la diversitat dels casos. S’ha d’obrir 
Coop57 a entitats amb distintes formes 
jurídiques, depenent de si les seves dinà-
miques internes se cenyeixen als princi-
pis de l’organització.

2) Cal ampliar els criteris d’admissió a 
d’altres formes d’organització o del sec-
tor informal.

En aquest punt hi ha, majoritàriament, 
acord, recalcant, com en el punt anterior, 
que allò important és que les dinàmiques 
internes siguin de caràcter democràtic. En 
aquest sentit, pertànyer a Coop57 pot ser-
vir per refermar aquestes pràctiques, i per 
tant, no és tan important la forma jurídica 
com els criteris.

Els desacords es plantegen sobre el motiu 
que Coop57 no pot donar resposta a totes 
les demandes de finançament, i que s’han de 
buscar altres fórmules per cobrir necessitats 
de les organitzacions del sector informal. 

Tanmateix, es fa el comentari que tots 
aquests aspectes es relacionen amb la ca-

pacitat de Coop57 per donar resposta a les 
demandes i per fer les avaluacions i revi-
sions de les entitats -tasca que desenvolu-
pa la comissió social-. En aquest sentit, cal 
reforçar les comissions socials per tal que 
puguin assumir millor la seva tasca. 

3) Totes les entitats que vulguin adherir-
se a Coop57 han de fer una sessió infor-
mativa de Coop57 entre els seus mem-
bres i promoure’n la incorporació com a 
socis col·laboradors.

Sobre aquesta qüestió hi ha un acord ma-
joritari, i se senyala la possibilitat d’establir 
un percentatge de membres a incorporar 
com a socis col·laboradors. En desacord 
se senyala que no s’hauria d’establir com 
a una obligació, o extralimitar l’adhesió. 
Es comenta que seria un bon sistema per 
millorar la implicació de les entitats a 
Coop57. 

4) Cal establir un període de carència per 
poder demanar un préstec a Coop57.

Aquest tema genera posicions molt diver-
ses. Per una banda, se senyala que sem-
pre hi ha hagut un període de carència 
(el temps per fer-se soci), i que és neces-
sari per continuar parlant de socis i no de 
clients, perquè l’adhesió no sigui un procés 
de caràcter merament utilitari. 

En desacord es planteja que establir el 
període de carència pot anar en detriment 
de la prestació de serveis, i de la urgència 
d’algunes entitats per poder aconseguir el 
finançament. Se senyala que, amb els filtres 
de la comissió social i tècnica, el període 
de carència no tindria sentit. Es considera 
que s’hauria de ser àgil a l’hora de valorar 
els casos. 
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5) Les comissions socials han de fer un 
seguiment de les entitats sòcies.
Sobre aquest cinquè punt també s’hi genera 
debat. S’està d’acord en la necessitat de fer re-
visions del compliment dels criteris de per-
tinença a Coop57, per verificar que l’entitat 
continua complint-los al cap del temps. Però 
per una altra banda, s’assenyala que no hi ha 
prou capacitat tècnica (aspecte assenyalat 
per diversos membres de la comissió social 
a Catalunya). D’altra banda, es comenta que, 
si es millora el contacte amb les entitats pot 
tenir-se coneixement de les seves activitats 
sense haver de fer revisions de caràcter for-
mal. 

En aquest espai es genera un debat so-
bre la comissió social, les seves tasques, la 
necessitat de reforç, d’establi criteris com-
partits, etc.

6) Cal limitar els préstecs per avançar 
subvencions o convenis amb administra-
cions públiques.

En aquest punt es genera un debat impor-
tant. Les opinions a favor de la limitació 
argumenten que Coop57 no neix per fo-
mentar l’economia vinculada a allò públic, 
i que cal reequilibrar aquest aspecte, ja que 
aquesta mena de préstecs han augmen-
tat molt els darrers anys. S’assenyala que 
s’hauria de donar prioritat als préstecs per 
inversió. Un altre aspecte favorable a la li-
mitació és que, atesa la situació actual de les 
administracions, és un risc donar aquesta 
mena de préstecs: les administracions po-
den aprofitar-se de Coop57, assumint els 
riscos d’impagament.

En desacord amb aquesta proposta de li-
mitació, s’assenyala que és una necessitat de 
les entitats sòcies, i que no en tots els casos 
les entitats que treballen amb l’administració 
presenten problemes d’im pa gament. En tot 
cas, s’assenyala que Coop57 n’hauria de fer 
una denúncia pública.

Es demostra la complexitat del tema, i en 
el debat apareixen moltes posicions mati-
sades. 

7) Cal establir indicadors per valorar 
l’activitat de Coop57.
Sobre aquest punt hi ha un acord majo-
ritari respecte a la necessitat que Coop57 
estableixi protocols d’autoavaluació, i que 
aquesta informació es difongui entre els so-
cis col·laboradors. Es comenta, però, que els 
indicadors no han de constrènyer, sinó que 
es tracta de facilitar informació. 

Eix 2. Creixement,  
organització en xarxa  
i participació

1) Cal limitar el creixement de Coop57.

Hi ha una majoria que desitja el creixement 
de Coop57 tant cap enfora, cap a altres te-
rritoris com cap endins, creixent quantitati-
vament i qualitativament en els territoris on 
ja existeix. Però el creixement exigeix unes 
premisses: créixer sí, però sense perdre mai 
els criteris ètics, de participació i de presa de 
decisions democràtiques. Si es creix que si-
gui perquè hi ha teixit social i que els projec-
tes siguin de qualitat. Creixement en xarxa, 
no exponencial.

Una segona condició és adequar els mit-
jans i l’estructura al creixement: L’estructura 
és molt petita i ha de créixer, millorant-ne 
la capacitat tècnica i els recursos humans.

Una tercera condició és ser capaços de 
gestionar el creixement de manera que es 
mantingui una relació viable entre l’actiu i 
el passiu. 

S’aporta la idea que dividir els territoris 
grans seria una forma de creixement cap avall. 

S’adverteix que és preferible l’operativitat 
que no l’augment quantitatiu, amb pre-
ferència per la primera abans que el segon.

2) Cal promoure la constitució de Grups 
Promotors de Coop57 en l’àmbit local.

La diversitat territorial es fa molt evident 
davant de la qüestió dels Grups Promotors. 

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Comentaris
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Se’ls veu com a vitals, sempre que no siguin 
forçats, a territoris grans com Andalucía o 
Catalunya, no sembla que de moment pu-
guin ser adequats des de l’opinió de socis de 
l’Aragó o Galícia. 

Entre qui està d’acord amb la idea de 
Grups Promotors se sent l’exigència de 
matisar-ne l’actuació: més que promoure, 
facilitar. Seran bons si sorgeixen per un 
procés natural, i aleshores es tracta de re-
colzar-los al màxim. 

3) Cal constituir comissions de partici-
pació a totes les seccions territorials.

Els participants que han mostrat estar 
d’acord amb aquesta proposta la veuen com 
a molt útil sobretot de cara a les persones sò-
cies col·laboradores, que no tenen estructura 
que les aculli. També per implicar les Enti-
tats sòcies de Serveis. I atès que la Participa-
ció és un valor consubstancial a Coop57, es 
considera molt adequada la proposta.

Els desacords són per una part de matís: 
que sigui un Grup de Treball, no una Co-
missió tan regulada com les Comissions 
social i tècnica. 

I novament és molt diferent l’opinió se-
gons els territoris. En alguns no s’hi veu 
una gran necessitat de crear aquesta mena 
de comissió.

D’altres desacords són més de fons: «Se-
ria més operatiu un grup ínterterritorial 
que dissenyés una guia metodològica per-
què pugui aplicar-la el consell rector. Crear 
més estructures alenteix els processos. És 
més eficient una bona metodologia que la 
creació de més estructures.»

En tot cas ha de ser decisió de cada te-
rritori. 

4) Cal organitzar activitats de formació 
per a les sòcies i els socis col·laboradors.

La unanimitat en aplaudir aquesta proposta 
va ser gairebé total.

Els desacords van expressar-se en ma-
tisar la proposta: Que siguin sessions for-

matives obertes, que la formació no sigui 
endogàmica, que abarqui el Món Financer 
i l’Economia social i solidària. Que la for-
mació no sigui estandardització, perquè la 
riquesa de Coop57 també és la diversitat.

5) Cal organitzar assemblees prepara-
tòries prèvies a les assemblees de secció.

La majoria hi està d’acord, sobretot amb la 
idea de preparar les assemblees. Els socis 
de Catalunya eren els que més en veuen la 
necessitat, encara que la preparació no ne-
cessàriament ha de voler dir una assemblea 
prèvia. Va proposar-se de substituir la noció 
d’assemblea prèvia per reunió informativa, 
preferentment virtual. O com a grup de pre-
paració o com a grup de treball.

Una minoria no ho veu així: no a multi-
plicar trobades. En els territoris amb pocs 
socis seria superflu.

Hi va haver intervencions que afirmaven 
que la informació necessària, si està dispo-
nible, fa tornar supèrflua la proposta i el que 
fa falta és buscar la informació abans d’anar 
a l’Assemblea General.

També va suscitar-se un debate sobre si la 
necessitat de reunir-se tant no vol dir que no 
funciona prou bé la informació quotidiana.

Així mateix va suggerir-se de realitzar 
trobades preparatòries semblants a les que 
s’han fet per preparar aquesta Trobada.

6) Cal augmentar el nombre de represen-
tants de socis i sòcies col·laboradores en 
els òrgans de Coop57.

La proposta va originar un sí gairebé unà-
nime.

Es va matisar que l’acceptació és correcta 
si va conjuntament amb una més gran par-
ticipació dels socis col·laboradors.

Algunes opinions contràries a la proposta 
es basaven en el fet que Coop57 està orien-
tada cap a les entitats, i per això són les que 
han de tenir el pes més gran. Les persones 
estalviadores són importants, però sempre 
sense oblidar els objetius. En contraposició 

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
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les persones que hi estaven a favor mani-
festaven que gairebé tot el pes de Coop57 
està en les persones sòcies col·laboradores i 
es necessari d’incrementar-ne la represen-
tació.

Alguna comissió social, concretament la 
de Catalunya, afirmava que la participació 
de les persones sòcies col·laboradores és 
baixa, que s’han de fer crides per augmen-
tar-ne la participació.

7) Cal aprofitar les xarxes socials i les 
noves tecnologies en el model organit-
zatiu de Coop57.

Els assistents favorables a aquesta proposta, 
que eren la majoria, desitjaven que es generi 
una xarxa comunicativa interna (intranet) 
així com la implementació d’una eina de 
gestió informàtica eficaç sobretot per al fun-
cionament de territoris amb gran dispersió 
geogràfica. Les TIC serien facilitadores de la 
informació, la formació, la participació i del 
acostament a la ciutadania. També podria 
resoldre’s la preparació de les assemblees de 
forma virtual. I per a les persones que viuen 
allunyades del nucli central del seu territori, 
seria l’única manera real de poder-hi parti-
cipar.

Eix 3: Intercooperació  
i mercat social

1) Coop57 ha de recolzar el mercat social 
mitjançant la seva activitat financera, 
però no ha de liderar-lo.

En general, hi ha acord entorn a aquesta afir-
mació, els participants estan d’acord que el 
paper de Coop57 ha de ser de cooperar, de 
recolzar, d’ajudar o d’estimular més que de 
liderar.

En relació al terme «liderar» s’expressen 
diversos comentaris: «no volem líders, sinó 
cooperatives»; «no necessitem lideratges»; 
«no hem de renunciar a liderar alguna cosa 

de la qual podem ser-ne líders»; «Coop57 
ha de liderar juntament amb d’altres xarxes 
i entitats». Així que l’acord està a l’entorn.

2) Coop57 ha de tenir una participació 
activa en les xarxes d’economia social i 
solidària.

Hi ha acord en relació a l’enunciat, un dels 
objetius de Coop57 ha de ser de participar 
activament en les xarxes d’economia social i 
solidària i fer visible la feina de Coop57 en 
els territoris on encara no ho és.

Alhora, Coop57 ha de tenir clar el seu 
paper com a eina de serveis financers 
ètics, per no suplantar REAS. En aquest 
sentit també s’apunta que «la participació 
activa de Coop57 a REAS no és excloent, 
sinó compatible amb el seu paper princi-
pal».

3) Coop57 ha de fomentar espais de tro-
bada personal entre els seus membres 
per fomentar el mercat social i lainterco-
operació.

Hi ha acord per part dels participants que 
aquests espais de trobada són necessaris, 
útils i fèrtils. 

No es concreta si és prioritari el foment 
del mercat social i la intercooperació. Es 
debat en relació als objetius de les troba-
des: ja que per una banda són per afavorir 
la relació entre les entitats sòcies però per 
una altra, es vol influir i aglutinar persones 
que no formen part de les nostres xarxes. 

S’apunten alguns aspectes en relació a la 
comunicació.

Si millora i s’augmenta la comunicació en-
tre les cooperatives i quines són les experièn-
cies respectives, això permetria augmentar el 
suport mutu i aprofitar les oportunitats per 
fomentar el mercat social i el consum crític.

També cal informar el gran públic sobre 
«les nostres alternatives»

Coop57 és la nostra eina de més èxit i 
pot ser útil comunicar-ho per promoure el 
mercat social.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
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4) Coop57 ha de millorar el directori web 
d’entitats sòcies per promoure el mercat 
social.
S’apunta que la web Coop57 podria millo-
rar-se per tal que sigui més: visible, atractiva 
i interactiva.

En el debat no es concreta si s’ha d’incidir 
en la promoció del mercat social a través 
de la web, ni tampoc si la gestió de Coop57 
ha d’informatitzar-se més.

En relació a la pàgina web s’han recollit 
els següents comentaris:
— Abans de millorar la web hauríem de 

centrar-nos en informatitzar feines de 
Coop57 que ara estem fent «a mà».

— La promoció del mercat social hauria de 
fer-se des de la web de REAS.

— La web ajuda molt (encara que a vega-
des no estigui actualitzada).

— A la web s’hi haurien d’incorporar els pro-
ductes i serveis que ofereixen les entitats.

— S’haurien de promoure les relacions en-
tre socis.

— Es compta actualment amb una base de 
dades d’unes 350 entitats.

5) Coop57 ha de donar a conèixer els 
productes i serveis de les seves entitats 
sòcies entre les altres entitats i entre 
les persones sòcies col·laboradores.

Els participants estan d’acord que Coop57 
i REAS es retroalimenten i cada entitat ha 
d’avançar per donar a conèixer els seus pro-
ductes i serveis.

En el debat hi apareix novament la qües-
tió del lideratge de Coop57. Preocupa el rol 
que ha de tenir Coop57, consideren que no 
és la seva feina principal la promoció i la 
dinamització de l’economía solidària i per 
això preocupa que tingui un paper massa 
central en aquest tema, en aquest sentit se-
ria més oportú de recolzar i ajudar a REAS 
i així evitar la duplicitat d’esforços.

En relació al lideratge hem recollit els se-
güents comentaris:
— «El lideratge pot ser compartit, no s’ha 

de tenir por de liderar».

— «En alguns territoris (es cita el País Va-
lencià) el lideratge de Coop57 aniria 
molt bé.»

— «Si Coop57 disposa d’informació de 
moltes entitats, en lloc de parlar de li-
deratge, per què no anem més enllà?»

— «Coop57 no ha de liderar, més aviat 
de tutelar, d’assessorar o d’ensenyar, de 
treure-li la por a la gente.»

— «Per a la intercooperació és necessària la 
informació i la comunicació.»

— «Ja existeix una web sobre Consum Res-
ponsable impulsada per REAS, la visió 
de la qual no és endogàmica, sinó que 
serveix per facilitar el mercat social lo-
cal, de proximitat Fa falta més forma-
ció i conscienciació. Coop57 hauria de 
vincular-se a aquesta web.»

— «REAS i Coop57 són projectes que es re-
troalimenten, no són excloents i perme-
ten que més gent accedeixi a l’economia 
alternativa.»

6) Coop57 ha de prioritzar els produc-
tes financers per a projectes d’interco-
operació i mercat social.

En aquest cas no s’entén el mercat social i la 
intercooperació en un sentit restrictiu, sinó 
com un acostament de la població al con-
sum crític.

El concepte de «prioritzar» suscita opi-
nions disferents.

«Hauríem de parlar de socialitzar més 
que de prioritzar».

«No volem prioritzar, sinó donar a conéixer 
els productes financers que ja existeixen a 
Coop57 dirigits cap a la intercooperació».

«La priorització d’activitats de l’economia 
solidària comporta un compromís d’inter-
cooperació».

7) Coop57 ha de promoure l’ús de la mo-
neda social com a instrument de promo-
ció del mercat social.

Hi ha acord en relació a conéixer altres ex-
periències com la moneda social i no descar-

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
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tem que algunes remuneracions a Coop57 
puguin ser diferents dels euros.

No es concreta si és el moment o no de 
promoure l’ús de la moneda social. Per una 
banda, s’expressa que necessitem aquestes 
eines, però per una altra, es plantegen força 
dubtes. En termes generals, s’evidencia un 
desconeixement de les monedes socials. El 
punt de desacord és si les monedes socials 
ens fan més endogàmics o eixamplen la 
nostra massa crítica. 

Eix 4. Sistema integral 
de finances ètiques

1) Coop57 ha d’ampliar els seus serveis 
financers a les persones (estalvi a me-
nor termini, consultes de comptes on-
line, etc.).

No existeix un posicionament favorable a 
l’ampliació de serveis, pel temor a la pèrdua 
d’identitat de Coop57. D’aquí que es plante-
gi com a alternativa d’establir col·laboracions 
amb altres entitats («la banca ètica ja exis-
teix«).

Sí que hi ha una clara reclamació de mi-
llora de: la informació sobre els serveis 
existents, l’accés a la informació i als me-
canismes informàtics que hi contribueixin.

2) Coop57 ha de dotar-se de nous pro-
ductes financers d’actiu per cobrir les 
necessitats de les entitats sòcies (p. ex. 
préstecs participatius).

Posicionament força majoritari a favor de 
l’ampliació de productes d’actiu, els dubtes 
existents estaven més relacionats amb no 
tenir clara la capacitat de la cooperativa per 
fer-ho que amb el rebuig a la proposta.

3) Coop57 ha de promoure la creació 
d’una fundació per complementar la se-
va activitat financera.

Poques persones es posicionen a favor de 
la proposta per un desconeixement alt tant 
de la finalitat com dels objectius de la pro-
posta. Així mateix, es desconeix la possibi-
litat d’altres alternatives.

4) Coop57 ha d’establir formes de col·la-
boració amb les administracions locals 
per promoure projectes d’economia so-
cial i solidària.

Posicionament matisat, depenent de com 
s’entengui la «col·laboració». Es té por de 
perdre el control. No hi ha un posiciona-
ment clar per la relació de dependència que 
pot comportar. 

Es posa de manifest que moltes de les 
entitats sòcies sí que col·laboren amb 
l’administració, per la qual cosa no és co-
herent de tancar aquesta possibilitat per la 
cooperativa.

5) Coop57 ha de ser un promotor de la 
utilització de finances ètiques entre els 
seus socis (tant de serveis com les per-
sones col·laboradores).

No ha d’establir-se com a obligació però sí 
divulgar i animar a la participació de socis 
i sòcies amb altres fórmules de finances èti-
ques.

S’indica la utilització del mercat social 
com a mecanisme de finançament.

6) Coop57 ha de tenir un paper actiu en el 
projecte Fiare per promoure un banc ètic.

Se sol·licita més informació sobre el projecte 
Fiare.

7) Coop57 hauria de liderar accions locals 
afavoridores del treball en cooperació 
amb  altres entitats de finances ètiques. 

Es recolza la participació i la implicació de 
Coop57. Es rebutja el lideratge i les exigèn-
cies de creixement que això comportaria.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Comentaris
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Eix 1: Principis i valors 
1) Cal posar més límits a la incorporació com a socis de serveis de les entitats que 
s’allunyen de les fórmules democràtiques i col·lectives (fundacions, autònoms).

Recopilació dels debats 
de la dinàmica del termòmetre

D’acord
Grup 1

Els autònoms haurien de tenir límits.

Les fundacions són molt piramidals i gens democràti-
ques. Tenen una estructura dictatorial. Caldria exigir-hi 
democràcia.

Les fundacions compleixen un paper que reflecteix la 
frustració per com organitzar la qüestió social. 

Estan instrumentalitzades, colonitzen...

Les fundacions són opaques: disfressades per fer acti-
vitat empresarial o camuflar l’ús de diners.

Coop57 funciona bé: no és necessari retallar més.

Grup 2

Revisar els valors definitius i que Coop57 agrupés 
d’acord amb qui tingui aquests valors, i no tant per fi-
gures jurídiques.

frustració per com organitzar la qüestió social. d’acord amb qui tingui aquests valors, i no tant per fi-
gures jurídiques.

En desacord
Grup 1

És favorable de tenir una mentalitat oberta. Estudiar el 
valor social que aporta cada entitat.

No es tracta d’obrir a tots els autònoms, sinó a aquells 
que aporten valor social i ambiental.

Quan avaluem les fundacions també se n’estudia la 
participació de les persones que hi treballen, les que en 
són usuàries, etc.

Amb els límits actuals, una fundació acaba de demanar 
la baixa perquè se n’ha adonat que no compartia la filo-
sofia de Coop57.

Hi ha ONGs que tenen la forma jurídica de Fundació i no 
responen al perfil descrit d’opacitat, jerarquia i instru-
mentalització.

Més que posar l’accent en la forma jurídica, és necessa-
ri valorar-ne l’aportació social, el treball en xarxes, etc.

La fórmula jurídica no determina sempre el funciona-
ment, com tampoc no ho determina el fet de ser coo-
perativa.

Grup 2

No es tracta de límits. Coop57 ja té uns valors i «unes 
barreres/criteris»: el que cal és que qui s'incorpori tin-
gui una determinada sensibilitat social. I les «barreres» 
que ja existeixen, aplicar-les, amb això seria suficient.

Cal atraure altres organitzacions per estendre el mo-
del, si les dinàmiques internes d'aquestes organitza-
cions són assimilables a Coop57, cal obrir.

mentalització.

Altres comentaris
Grup 1

Més que posar límits caldria definir condicions.

No tenim clars quins són els límits ara.

Grup 2

Revisió inicial: si s’allunya d’un funcionament demo-
cràtic, no hi cabria a Coop57, valorar si només s’hi atan-
sen per necessitat «pura i dura» o per alguna cosa més…

La major part de les persones van col·locar-se en el lloc 
del desacord. Un bon nombre, que no coneixia els límits 
actuals, va situar-se al mig. 
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2) Cal ampliar els criteris d’admissió a altres formes d’organització o del sector 
informal.

D’acord
Grup 1

Podrien ser-hi per oferir i no per demanar.

Si no es recorre a Coop57, a qui poden recórrer?

No té sentit restringir l'ingrés a Coop57 si estem obrint 
amb projectes com Fiare.

Recaptar diners és fàcil. El que és difícil és on invertir-
los. Per això és positiu d’obrir-se a aquests projectes, 
sempre que compleixin els criteris.

Per més informal que se sigui, les garanties vénen de 
l’aval solidari.

Seria una alternativa per a projectes que no es fan en 
l’àmbit oficial i que per això no tenen cap altra via de su-
port financer (amb Coop57 ho fem possible).

No és tan important l’entitat jurídica com els criteris.

Hi ha gent en el sector informal que no té accés a fi-
nançament de cap mena i Coop57 pot donar-los-el: eco-
nomia real, no economia oficial.

Ampliar criteris pot ajudar-nos a clarificar criteris.

Hi ha qui no adopta cap fórmula jurídica per ideologia.

No sabem bé els mecanismes, però és necessari de 
sortir-se de l’esquema de la fórmula jurídica, si es com-
pleixen tots els requisits. És un repte.

Grup 2

El que és important és el funcionament democràtic in-
terno, no tant la forma jurídica legal. Pot ser informal, 
o estar en procés de constituir-se, o fins i tot el fet 
d’incorporar-se a Coop57 els ajuda a consolidar aquest 
funcionament democràtic i els valors de Coop57: això 
és el que hauria d’importar.

Cal ampliar l’economia social i solidària: s’ha de donar 
temps «provisional» a col·lectius perquè vagin consti-
tuint-se «jurídicament» com a cooperatives, que estan 
en procés de crear, estar oberts a col·lectius coinci-
dents…

nomia real, no economia oficial.

En desacord
Grup 1

Coop57 no pot donar resposta a totes les carències de 
finançament.

Hi pot haver d’altres fórmules com Acció Solidària Con-
tra l’atur. Podria aliar-se, però no obrir-se a totes les 
necessitats.

Per estar a Coop57, ara com ara, demanem documenta-
ció que un grup informal no podria donar.

Grup 2

Ja tenim unes pautes; igualment com en el punt 1: fer 
complir les pautes. Ampliar-ho seria un colador.

necessitats.

Altres comentaris
Grup 1

Preocupa la seguretat jurídica en les coses informals: 
poden esvanir-se.

Analitzar cas per cas fa por. És preferible tenir criteris 
comuns i principis clars.

S’hauria d’establir algun límit jurídic.

Per estatuts, hi ha d’haver activitat econòmica.

Si no hi ha una entitat jurídica estaríem obrint-nos als 
crèdits a persones.

Hi ha més persones d’acord que en desacord, però sen-
se decantar-se clarament.

Grup 2

Diem que a Coop57 hi ha criteris i òrgans (Comissió 
Social) per valorar si es compleixen els valors…etc., 
però ens falta que les persones de la Comissió Social 
puguin fer seguiment que es compleixen efectivament, 
i també indicadors per fer aquesta valoració, per com-
parar…, indicadors sobre el canvi que es produeix… 

No tenim metodologia de seguiment, però sense per-
dre la flexibilitat necessària per atendre cada cas se-
gons les seves característiques (Aragó).

Posició de les persones en el grup, força distribuïdes 
entre +/-/?

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 1: Principis i valors
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3) Totes les entitats que vulguin adherir-se a Coop57 han de fer una sessió 
informativa de Coop57 entre els seus membres i promoure que s’hi incorporin  
com a socis col·laboradors.

D’acord
Grup 1

A vegades només una o dues persones de l’entitat co-
neixen Coop57.

Està bé que sigui obligatori, perquè és important que 
se n’assabenti tothom.

No és bo que decideixin aquestes coses les persones 
contractades d’una associació, sinó totes les persones 
associades, independentment de si algunes no puguin 
venir i d’altres sí.

Podríem marcar un percentatge de membres que hau-
rien de far-se socis o sòcies col·laboradores, perquè 
l’entitat hi entri i s’hi impliqui.

El que seria coherent és que s’hi impliqui tota l’entitat.

Grup 2

Pel fet de ser soci ja s’hauria de promoure, de fomen-
tar… podria ser un compromís renovat cada any.

venir i d’altres sí.

En desacord
Grup 1

En contra de l’obligatorietat. Hauria de ser voluntari.

Grup 2

Sense extralimitar l’adhesió voluntària.

Grup 1

En contra de l’obligatorietat. Hauria de ser voluntari.

Grup 2

Sense extralimitar l’adhesió voluntària..

Altres comentaris
Grup 1

Acord gairebé total que sí.

Grup 2

Unanimitat en l’acord, amb comentaris.

Facilitar, «proporcionar ajut», perquè ho facin amb els 
seus socis o treballadors, promoure que s’hi incorpo-
rin…rin…

Propostes
«S’ha de mantenir formació per a les mateixes entitats 
sòcies (referents), per activar-les, homogeneïtzar els 
missatges / continguts que han de donar, com podríem 
fer-ho més bé…»

«Hi ha entitats sòcies que només «fan massa crítica» 
monetària, però ni participen, ni sensibilitzen… ni tan 
sols demanen… Caldria implicar-les més!»

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 1: Principis i valors



16 coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 d’octubre de 2011

D’acord
Grup 1

Pot ser vist com una via fàcil. Obligaria a entrar a 
Coop57 per altres motius que no merament la necessi-
tat financera.

Sempre n’hi ha hagut, fins fa poc. Primer era el procés 
de fer-se soci, que requereix un temps, i després es de-
manava el préstec.

Més que socis, tindrem clients.

S’hauria de tenir un mes com a mínim.

Hi ha casos de clients que si no se’ls dóna el crèdit es 
donen de baixa.

Grup 2

D’entrada, aplicar els filtres + una carència «X-curta». I 
internament, intensificar els criteris de valoració i se-
guiment, si no, amenacem el mercat de treball.

Si no s’hi posa cert filtre, es corre el perill d’entrar «en la 
moda ètica, tothom s’ha tornat ètic» (p.ex. Banca Cívica): 
filtres actuals + període curt a valorar segons els casos.S’hauria de tenir un mes com a mínim.

En desacord
Grup 1

No som elitistes ni hem de fer mèrits per pertànyer-hi.

Quan hi ha necessitat financera no se’ls hauria de donar 
una puntada.

Existint els filtres de la comissió social i tècnica, no té 
sentit la carència.

Es tracta d’una cooperativa de serveis financers, on la 
raó de pertànyer-hi és la utilitat i molts cops la urgèn-
cia.

No és tant el temps com la necessitat que l’entitat s’hi 
impliqui. Tenir la seguretat que l’entitat és un actiu i no 
un client.

A vegades, o pago o desapareixo, i es corre i es fa el que 
es pot.

Grup 2

Respostes polaritzades: «Atenem gent amb necessi-
tat, se n’hauria de fer incorporació + seguiment de cada 
cas». Aquesta qüestió del seguiment no és uniforme: 
«si ja se n’ha valorat l’admissió no se n’hauria de fer el 
seguiment d’"aquests casos", igual com ara no se’n fa a 
les que ja hi són».

Agilitat. Si passa el filtre inicial, atès que en la major 
part dels casos hi ha una necessitat immediata, no 
s’hauria de demorar, suposa la vida o la mort d’aquesta 
entitat. Caldria ser àgils a l’hora de valorar, tenir capaci-
tat de resituar / de valorar cada cas.tat de resituar / de valorar cada cas.

Altres comentaris
Grup 1

Es tracta d’una cooperativa de serveis financers, on la 
raó de pertànyer-hi és la utilitat i molts cops la urgència.

La viabilitat d’un projecte atractiu no ha d’anar-se’n en 
orris per culpa d’un període de carència.

Gairebé tothom es manifesta en contra de la carència.

Grup 2

Posició de les persones al grup força distribuïda entre 
+/- . S’ha generat força debat entre carència sí/no.

4) S’ha d’establir un període de carència per poder demanar un préstec a Coop57.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 1: Principis i valors
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D’acord
Grup 1

És necessari comprovar que les entitats sòcies siguin 
afins als principis, per no trobar-se, per exemple, amb 
una cooperativa que es va convertir en SL.

Les dificultats tècniques que pugui tenir aquest segui-
ment haurien de ser resoltes per les mateixes entitats.

El control és necessari, per no desvirtuar Coop57.

Grup 2

Aquest seguiment hauria de quedar en les Comissions 
Socials.

El control és necessari, per no desvirtuar Coop57.

En desacord
Grup 1

No hi ha prou capacitat tècnica.

Grup 2

S’està aquí per confiança social, qui controla al contro-
lador?

Seguiment s’associa amb control. Hi ha altres formes de 
cobrir com coneixem l’evolució de les entitats: tenir-hi 
un contacte més directe, un acostament i una proximi-
tat, recolzament, saber-ne la situació periòdicament, 
seguiment proactiu, en positiu, que donés la possibilitat 
d’incorporar el Balanç Social… Hauria de ser una tasca 
feta per voluntaris que recolzessin la Comissió Social…
d’incorporar el Balanç Social… Hauria de ser una tasca 
feta per voluntaris que recolzessin la Comissió Social…

Altres comentaris
Grup 1

La major part de les persones hi estan d’acord.

Grup 2

Persones de Catalunya que són membres de la Comis-
sió Social: «falta gent a la Comissió, no donem l’abast, 

el treball és infinit… i si ara s’hi volen posar filtres… 
s’hauria de pensar que falta una altra comissió per fer 
efectiu aquest filtre, o un grup de persones que només 
faci això…». Es genera un debat sobre la Comissió So-
cial (1).

Unanimitat en l’acord de «seguiment amb matisos», 
debat sobre qui ha de fer-lo i com.

5) Les Comissions Socials han de fer un seguiment de les entitats sòcies.

debat sobre qui ha de fer-lo i com.

(1) Debat sobre la Comissió Social
«És l’eix que fa aquest treball, necessita més recolza-
ment per establir les noves demandes i fer-ne el segui-
ment».

A més a més, s’hauria de valorar com es traspassa la 
informació: si es fa seguiment, atès que els criteris i les 
decisions per a l’admissió es fan a la Comissió Social, 
els altres no sabrien què ha passat…

Proposta:

«S’ha de procurar ampliar la participació de la gent, 
incorporació voluntària, reforçar les estructures amb 

acompanyament professional, perquè les entitats 
compleixin els seus compromisos».

Criteris compartits i més o menys homogenis a l’estat 
espanyol (observació que cada àrea fa «variacions» en 
aquests criteris d’admissió que els altres no saben).

Més estructura professional: suport, articulació, facili-
tació d’eines i d’instruments.

Més incorporació d’entitats en aquests espais d’es-
tructura.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 1: Principis i valors
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D’acord
Grup 1

El Coop57 no neix per fomentar l’economia vinculada a 
allò públic.

S’hauria d’equilibrar cap a iniciatives que no naixen en 
aquest àmbit.

Sempre hi hem posat un límit a aquesta mena de prés-
tecs d’1 de cada 4, però ara estem en 2 de cada 4. hi ha 
entitats que sense aquest servei haurien desaparegut.

Hauríem de posar-hi un límit i prioritzar préstecs d’inversió.

El risc és que l’entitat desaparegui i no cobri la subvenció, 
o que no justifiqui o compleixi les condicions per cobrar.

Hi haurà crisi en aquest sector i caldrà posar-hi més 
cura o garanties complementàries.

És un risc i s’hi ha de posar molta atenció.

És necessari fer un seguiment de quant de risc assu-
meix Coop57 amb una sola Administració.

Perquè Coop57 no quedi exposat, hauria de posar més 
garanties a la devolució que la pròpia concessió d’un 
ajut públic.

Grup 2

L’Administració Pública pot aprofitar-se’n i veure’ns 
com a una ONG, no som la caixa, l’espàrring de l’Estat. 
Caldria posar-hi un cert fre, fins que l'Administració Pú-
blica no canviï aquest comportament.

Hi ha algunes entitats «dubtoses o amb activitat escas-
sa» l’activitat de la qual només es justifica per les subven-
cions; aquests casos haurien de ser analitzats / valorats.

cura o garanties complementàries. sa» l’activitat de la qual només es justifica per les subven
cions; aquests casos haurien de ser analitzats / valorats.

En desacord
Grup 1

És una necessitat de les entitats sòcies.

Coop57 pot denunciar davant de l’administració perquè 
aquest problema desaparegui.

Permet difondre el treball de Coop57. És interessant i 
funciona.

Coop57 ja prioritza la inversió en economia productiva.

És un bon valor de Coop57 que ajudi en un context en 
què les entitats pateixen retards en els pagaments.

A mesura que l’Estat es retira, la comunitat haurà de 
prendre partit. Caldrà donar-hi una resposta.

Grup 2

No hauríem d’entendre que treballar amb l’Adminis-
tració Pública sigui pejoratiu.

De fet hi ha entitats molt vàlides que treballen amb 
l’Admi nistració que funcionen bé, i els hi paguen… 
S’hauria de veure en quins casos o amb quins criteris no 
funcionen així.

Hi ha projectes que sí que demostren solvència, i no 
se’ls hauria de frenar. Com separem «unes, sí, unes 
no…» .

Si és una necessitat real de les entitats membres, cal-
dria veure com ho incorporem a Coop57.prendre partit. Caldrà donar-hi una resposta. dria veure com ho incorporem a Coop57.

Altres comentaris
Grup 1

S’haurien de revisar les diferents formes de subvenció.

Els límits són la bona gestió econòmica.

Si cal prioritzar, cap a l’economia productiva i cuidar pro-
jectes que estan en caiguda lliure.

La mala gestió pública està salvant-la Coop57.

Hi ha més persones en desacord, però no és una propor-
ció gaire notable.

Grup 2

Es valora que és un tema molt delicat.

S’hauria de diferenciar entre cooperatives sense afany de 
lucre amb treballadors i cooperatives amb afany de lucre: 
perquè si rebutgem les primeres, han de demanar crèdit a 
la banca privada per sostenir l’impagament públic.

6) Cal limitar els préstecs per avançar subvencions o convenis amb administracions.

La mala gestió pública està salvant-la Coop57.
perquè si rebutgem les primeres, han de demanar crèdit a 
la banca privada per sostenir l’impagament públic.

Propostes
És un problema estructural de l’Administració, que 
Coop57 faci pressió amb d’altres a l’Administració per 
modificar aquest tracte d’impagament o demora ex-
cessiva: pactes perquè no es continuï en aquesta línia.

Hi sovintegen les posicions del «depèn».

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 1: Principis i valors
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D’acord
Grup 1

Qualsevol projecte col·lectiu necessita tenir indicadors 
per comprovar que tinguem compliment d’objectius 
(han de ser indicadors diferents).

Algun indicador pot ser per exemple per què cada cop 
ens demanen menys préstecs.

Són necessaris per comparar l’evolució.

S’ha de donar una visió realista als socis col·laboradors. 
Per demostrar que fem el que diem que fem.

Grup 2

Incorporar indicadors quantitatius i també qualita-
tius, com per exemple com s’apliquen els principis de 
Coop57, sobre les seves activitats quin impacte gene-
ren, sobre els seus procediments…Són necessaris per comparar l’evolució.

En desacord
Grup 1

Es tracta més de participació i d’autogestió que de cri-
teris fixos.

Altres comentaris

Grup 1

Ja hi ha indicadors a Coop57.

Els indicadors no han de constrènyer, ni portar-nos a 
obcecar-nos en variables de sí/no en lloc de compren-
dre la situació, en comptes del consens i la democràcia.

Ja existeixen. Es tractaria només de fer-los explícits.

Hi pot haver diferències a nivell territorial.

La majoria opina que sí.

Grup 2

Unanimitat en l’acord.

7) Cal establir indicadors per valorar l’activitat de Coop57.

Unanimitat en l’acord.

Debat sobre banca ètica
Grup 2 
Els que estem en aquesta organització recolzem la 
banca ètica, però no pot gestionar-se el diner, com in-

corporar serveis, pagar rebuts… S’hauria de debatre 
com accelerar aquest procés per arribar a aquesta rea-
litat (més serveis).

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 1: Principis i valors
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1) Cal limitar el creixement de Coop57.

D’acord
Grup 1

S’ha de créixer si s’adeqüen els mitjans i l’estructura.

L’estructura és molt petita i ha de créixer. Per créixer 
s’ha de millorar la capacitat tècnica i els recursos hu-
mans.

Coop57 ha de créixer perquè és més que una entitat fi-
nancera.

Descentralitzar alguns paràmetres de gestió.

Si es creix que sigui perquè hi ha teixit social i que els 
projectes siguin de qualitat.

Grup 2

Plantejar-se els termes en què aquest creixement es 
dóna: créixer sí, però sense perdre mai els criteris ètics, 
de participació i de presa de decisions democràtiques.

Assentar i consensuar el model de creixement abans 
que un augment quantitatiu.

«Que sigui un creixement en xarxa, fugint del creixe-
ment exponencial.»

«Créixer pas a pas.»

projectes siguin de qualitat.

En desacord
Grup 1

El límit al creixement ja està posat, perquè Coop57 no 
dóna la totalitat del que molts socis de serveis necessi-
ten i demanen. P. ex . línia de crèdit.

Hi ha desconeixement de l’existència de Coop57 a la 
majoria de territoris.

És desitjable un gran creixement, però sempre que si-
guem capaços de gestionar-lo i que sigui econòmica-
ment viable (actiu versus passiu).

Com solucionar el problema de la desproporció entre 
socis col·laboradors i socis de serveis. S’hauria de tro-
bar una fórmula per aconseguir-hi un equilibri. A Ma-
drid hi ha superàvit de diners per superàvit de socis 
col·laboradors, en desproporció amb els de serveis.
drid hi ha superàvit de diners per superàvit de socis 
col·laboradors, en desproporció amb els de serveis.

Altres comentaris
Grup 1

Dividir els territoris seria una forma de creixement cap 
avall en els territoris grans pel que fa al nombre de so-
cis totals.

Grup 2

Hi va haver intervencions que advertien que és preferi-
ble l’operativitat a l’augment quantitatiu.

Eix 2. Creixement, 
organització en xarxa i participació
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D’acord
Grup 1

Majoritàriament s’està d’acord amb la constitució de 
Grups Promotors. 

Formarien part de la lògica del creixement.

S’entendrien des de, per a, per l’economia solidària. Se-
rien lògics en territoris amb economia solidària. 

Grup 2

Habilitar i promocionar els grups de base local en fun-
ció de les necessitats de cada regió. Hi ha regions que 
ho veuen necessari i d’altres on no seria operatiu. 

En desacord
Grup 1

No tant promoure com facilitar. Que sigui un procés na-
tural, que sorgeixi, i aleshores ja es recolzaran.

En alguns territoris, per exemple a Galícia, no es veuen 
ni necessaris ni útils. 

Grup 2

«No sé com casaria l’organització de seccions regionals 
amb els grups promotors de caràcter més local.»

Altres comentaris

Grup 1

Els grups promotors serien un element vertebrador. 

Grup 2

«Si fomentem els territoris a nivell local fomentem la 
participació. És més fàcil participar en nuclis a nivell 
local.»

Habilitar els models locals en aquelles regions que ho 
vegin necessari. Concretament, a Andalusia es con-
sidera necessari aquest model de nodes locals atesa 
l’extensió del territori. Tanmateix, a l’Aragó, per les ca-
racterístiques de la regió, s’hi van plantejar dubtes res-
pecte l’efectivitat d’aquest model.

2) S’ha de promoure la constitució de Grups Promotors de Coop57 a nivell local.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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D’acord
Grup 1

Sobretot de cara als socis col·laboradors, que no tenen 
estructura que els aculli.

També per implicar entitats sòcies de serveis.

Augmentaria la participació. 

Grup 2

La participació és un valor i una pràctica essencial i con-
substancial a Coop57. La constitució de comissions de 
participació a cada secció dependrà de les necessitats 
de cadascuna. Hi ha un problema de falta de participa-
ció?

En desacord
Grup 1

Que sigui un grup de treball, no una comissió tan regula-
da como les Comissions Social i Tècnica. 

Segons a quins Territoris no es veu com una gran ne-
cessitat. En tot cas si hi ha gent disposada, se’n veu la 
necessitat i hi ha capacitat.

Grup 2

«Seria més operatiu un grup interterritorial que dis-
senyés una guia metodològica perquè pugui aplicar-la 
el Consell Rector. Crear més estructures alenteix els 
processos. És més eficient una bona metodologia que 
la creació de més estructures.»

Hi va haver desacords respecte de la formulació de la 
pregunta, que en alguns casos va ser interpretada com 
a obligatorietat de constituir les comissions a cadascu-
na de les seccions, d’aquí el debat i el consens pel que 
fa al desig d’una alta participació, fins i tot de la creació 
d’estructures que la fomentin, però evitant-ne el com-
ponent d’obligatorietat.ponent d’obligatorietat.

Altres comentaris
Grup 1

Una possibilitat seria que sorgissin a partir de la Comis-
sió Social.

Hi ha una gran necessitat de posar en contacte els so-
cis col·laboradors: no poden participar perquè no estan 
prou informats.

Grup 2

«Podria constituir-se una comissió de participació tran-
sitòria, per fomentar puntualment processos participa-
tius, però no és necessari que romangui més enllà en el 
temps.»

És desitjable, però no ha d’avantposar-se a d’altres prio-
ritats.

3) Cal constituir comissions de participació a totes les seccions territorials.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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D’acord
Grup 1

Unanimitat.

Grup 2

Gairebé unànimement hi va haver acord en aquest punt, 
assenyalant-se la necessitat de mantenir contínuament 
un flux d’informacions que mantingui viva l’estructura 
de persones sòcies col·laboradores a Coop57.de persones sòcies col·laboradores a Coop57.

En desacord
Grup 1

Dificultats sobre com organitzar-les. 

Haurien de ser sessions formatives obertes. 

Que la formació no sigui endogàmica. Que abasti el món 
financer i l’economia social i solidària. 

Grup 2

«Qualsevol esforç ha de ser de difusió abans de la for-
mació, per tant la formació hauria de ser oberta i vincu-
lada a la sensibilització.»

«Jo en tinc dubtes, formar pot significar estandarditzar. 
La riquesa de Coop57 és la diversitat també. No sé si 
formar és compartir... no ho tinc clar.»formar és compartir... no ho tinc clar.»

Altres comentaris
Grup 1

Cada soci ha de ser un altaveu de Coop57. 

Milloraria la participació. Formació i participació van 
unides. I també les possibilitats d’extensió. 

Grup 2

«Qualsevol soci col·laborador ha de conèixer el funcio-
nament de Coop57 des del principi, des de com funcio-
nen els crèdits fins a la manera d’organitzar-se.»

«Depèn de la capacitat que hi hagi. Poden fer-se ac-
cions formatives sense que hagin de ser activitats que 
signifiquin esforç.»

«Que no es limiti aquesta formació a Coop57, sinó a les 
finances ètiques.»

«S’han d’avaluar les entitats que s’hi adhereixen, això 
vol dir llegir els indicadors, etc. i per fer aquesta mena 
de gestions, que són voluntàries, faria falta compartir 
aquesta formació. Per informar-me de què és Coop57 
no és imprescindible aquesta formació, ens informem 
a través d’altres mitjans.»

«No sé si a l’ordre de prioritats ho posaria al principi, 
crec que en valors no estem gens despistats.»

«Gent que podria estar poc habituada a estructu-
res participatives no pot utilitzar les estructures de 
Coop57 perquè en desconeix el funcionament.»

«Crec que necessitem reciclar-nos, continuar formant-
nos amb activitats com aquesta trobada.»

4) Cal organitzar activitats de formació per a les sòcies i els socis col·laboradors.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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D’acord
Grup 1

La majoria hi està d’acord.  

A Catalunya seria bo. 

Preparació de les assemblees en qualsevol cas, de la 
forma que sigui (no necessàriament ha de ser una as-
semblea prèvia).

Grup 2

Es considera necessari que s’assisteixi a l’Assemblea 
General amb tota la informació pertinent, però no 
acaba d’haver-hi consens pel que fa a la necessitat 
d’aquesta «assemblea de l’assemblea».

Hi va haver propostes que modificaven la reunió prepa-
ratòria per una reunió informativa, no necessàriament 
presencial.presencial.

En desacord
Grup 1

Una minoria no ho veu: no a multiplicar trobades. 

Útils en territoris grans i amb molts socis. En els terri-
toris on l’assemblea és poc nombrosa, seria superflu.

Hi ha qui ho veuria com un Grup de preparació, una re-
unió de treball. 

D’altres ho interpreten com una assemblea de debat, 
no com un Grup de treball. 

Grup 2

S’hi va generar cert debat respecte de l’homoge-
ne ïtzació que pot suposar una assemblea prèvia a 
l’Assemblea General, és a dir, a la pèrdua de diversitat i 
espontaneïtat en les opinions manifestades a l’Assem-

blea General quan ja hi ha hagut un procés de debat i de 
postures comunes.

Hi va haver intervencions que afirmaven que la informa-
ció necessària sí que està disponible, que és inneces-
sària aquesta estructura quan l’únic que fa falta és bus-
car la informació abans d’anar a l’Assemblea General.

També va vincular-se aquest punt al del creixement de 
Coop57, indicant que estructures amb moltes reunions 
exerceixen com a un obstacle important a l’hora de 
l’acostament a la ciutadania, en presentar-se com a en-
titats altament burocratitzades.

Així mateix, hi va haver argumentacions que defen-
saven la creació d’aquestes reunions de caràcter tècnic 
precisament per fomentar la participació a l’Assemblea 
General.

5) S’han d’organitzar assemblees preparatòries prèvies a les assemblees de secció.

passa a la pàgina següentpassa a la pàgina següent

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Altres comentaris

Grup 1

Reunir-se tant pot ser símptoma que no funciona la in-
formació quotidiana. 

Podrien fer-se trobades semblants a les que s’han fet 
per preparar aquestes Jornades. 

La resposta sí o no a les assemblees preparatòries, en-
llaçaria amb la creació d’una Comissió de Participació. 

Grup 2

«No és bo omplir-se de reunions, ens limita i ens pren 
temps.»

«Quan és una secció petita engavanya força omplir el 
temps amb assemblees, però als territoris grans és in-
teressant una assemblea prèvia, especialment per als 
socis col·laboradors, que generalment no estan al dia 
del que ocorre a Coop57. És una oportunitat per deba-
tre abans de votar a l’Assemblea general.»

«Tècnicament a vegades convé de fer assemblees prè-
vies per a assumptes complexos, i d’altra banda, no és 
necessari, per participar ja hi ha l’assemblea.»

«Crec que no és necessari i fins i tot és contraproduent 
introduir l’"assemblea de l’assemblea". S’ha de tenir 
molta cura amb els temps i amb l’ús que en fem.»

«Crec que val més una assemblea oberta que anar-hi 
amb postures, amb postures tancades amb anteriori-
tat.»

«El treball de l’assemblea requereix un cert treball 
previ que pot facilitar aquesta comissió, es tractaria 
de reunions tècniques.»

«Ja hi ha maneres d’acostar-nos a les assemblees mit-
jançant altres eines, a més a més, les assemblees ober-
tes són millors que postures tancades.»

«Estructures amb moltes reunions i dinàmiques com-
plexes "expulsen" la gent, impedeixen que la gent 
s’acosti a Coop57.»

«La meva posició (gairebé està sol a la part afirmativa) 
la mantinc perquè vull fer una crida perquè les assem-
blees siguin més participatives.»

«Jo m’he trobat en assemblees on oficialment no 
s’havien fet reunions prèvies, però sí que n’hi havia 
hagut. Per això crec necessari que es facin oficial-
ment.»

«Sentint unes opinions i unes altres, hi ha consens que, 
quan anem a l’assemblea, tothom sàpiga de què s’està 
parlant. Més que assemblea prèvia, hauria de ser una 
reunió informativa de l’assemblea.»

S’han d’organitzar assemblees preparatòries prèvies a les assemblees de secció.

ve de la pàgina anteriorve de la pàgina anteriorve de la pàgina anterior

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
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D’acord
Grup 1

Sí gairebé unànime. 

Grup 2

Es visualitza una infrarepresentació de les persones 
sòcies col·laboradores, per bé que es prefereix que 
sigui a través de les demandes d’aquestes persones 
com es faci objectiu i, si arriba el moment, es decideixi 
d’augmentar-ne la representació.d’augmentar-ne la representació.

En desacord
Grup 1

Sí sempre que sigui la conseqüència de l’augment de 
participació dels socis col·laboradors.

Grup 2

«S’ha de ser flexible en totes aquestes coses, però 
Coop57 està orientat a les entitats, i per això crec que 
aquestes han de tenir el pes més gran. Les persones es-
talviadores són importants, però sempre sense oblidar 
els objectius.»

Alguna Comissió Social, concretament la de Catalu nya, 
afirmava que la participació de les persones sòcies 
col·laboradores és baixa, que s’han de fer crides perquè 
hi participin més.hi participin més.

Altres comentaris
Grup 1

Respon a la realitat de Coop57. 

Grup 2

«Gairebé tot el pes de Coop57 està en els socis col·la-
boradors, és necessari incrementar-ne la representa-
ció.»

«Ara com ara qualsevol participa on vol, i ens avenim 
força tots amb tots, però el dia que hi hagi problemes 
es votarà, i els socis col·laboradors estan clarament in-
frarepresentats en els òrgans.»

«La tendència ha de ser d’incorporar gent a l’estructura, 
i no tothom té un projecte col·lectiu al darrere. Hi ha 
molta gent que per solvència tècnica o per inquietuds 
pot incorporar-se a l’estructura.»

«En funció de la necessitat, si no hi ha demanda no és 
necessari.»

6) Cal augmentar el nombre de representants de socis i sòcies col·laboradores en els 
òrgans de Coop57.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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D’acord
Grup 1

Generar una xarxa comunicativa interna, basant-se en 
les noves tecnologies, però interna. 

Ha d’implementar-se una eina de gestió informàtica 
eficaç, sobretot per al funcionament de territoris amb 
una gran dispersió geogràfica.

Grup 2

S’hi va donar un posicionament generalitzat a l’entorn 
de l’acord amb aquesta afirmació, però se’n van matisar 
força coses, entre les quals la necessitat de no substi-
tuir el mitjà (les TIC) pel missatge. També s’hi va generar 
debat pel que fa a la idoneïtat de destinar recursos per 
desenvolupar eines com una intranet. No obstant, hi ha-
via postures que defensaven una aposta decidida per 
les TIC com a facilitadores de la informació, la forma-
ció, la participació i l’acostament a la ciutadania.

«Tornant al tema de formació, si veiem la necessitat de 
transmetre més informació perquè la gent vagi a les as-
semblees amb informació, l’us de noves tecnologies és 
una eina essencial.»

«Jo crec que les eines actuals són força millorables.»«Jo crec que les eines actuals són força millorables.»

En desacord
Grup 2

«Jo tinc dubtes sobre el que puguin aportar les xarxes 
socials.»

«No hem d’oblidar que això també requereix recursos 
de temps i materials. Podem permetre’ns-ho?»

«Està bé aquest entusiasme amb les TIC, però compte 
amb caure en la fal·làcia de substituir les eines tecnolò-

giques amb el treball presencial o amb eines més clàssi-
ques, que poden ser igual o més eficients.»

Hi va haver alguna postura que manifestava que la 
participació en nuclis de població urbana, pròximes a 
la capital de la regió, és fàcil, però que per a altres per-
sones l’ús d’eines TIC útils i actualitzades és pràctica-
ment l’únic mitjà real de participació amb què poden 
comptar.amb caure en la fal·làcia de substituir les eines tecnolò- comptar.

Altres comentaris
Grup 2

«Es podria treballar moltíssim més a través de la xarxa. 
Fins i tot a través d’intranet.»

«Imaginem-nos això mateix que estem fent a la Troba-
da, però amb més profunditat i amb més temps.»

«Les noves tecnologies també ajuden a la facilització 
i a la participació (es participa quan es pot, evitant la 
repulsa i el tedi en la participació en les estructures de 
Coop57).»

«S’ha de ser curosos amb la manera de difondre els 
missatges amb les noves tecnologies, s’ha d’anar amb 
compte amb el tipus d’informació que s’hi transmet.»

7) Cal aprofitar les xarxes socials i les noves tecnologies en el model organitzatiu de 
Coop57.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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D’acord
Tal com s’expressa a l’enunciat. És la raó de ser de 
Coop57. Cal participar més activament en les xar-
xes d’economia social i solidària, visibilitzar més bé 
Coop57 en els territoris on encara no ho és. 

Alhora, Coop57 ha de tenir clar el seu paper com 
a eina de serveis financers ètics, per no suplantar 
REAS.

En desacord
No n’hi ha.

Altres comentaris

«En alguns territoris Coop57 no està activa a 
REAS.»

«Les entitats haurien d’organitzar-se a REAS i que 
Coop57 sigui allò que és.»

«La participació activa de Coop57 a REAS no és 
excloent, sinó compatible amb el seu paper prin-
cipal.»

1) Coop57 ha de recolzar el mercat social 
mitjançant la seva activitat financera, 
però no ha de liderar-lo.

2) Coop57 ha de tenir una participació 
activa en les xarxes d’economia social i 
solidària.

D’acord
Coop57 no ha de liderar, sinó més aviat de cooperar, 
recolzar, ajudar, estimular.

Hem de compartir l’experiència de Coop57.

En desacord
El terme «lideratge» implica alguna cosa que no 
sembla que agradi a tothom. La retroalimentació 
entre xarxes germanes (com ara Coop57 i REAS) 
sembla que agrada més com a concepte.

Altres comentaris
Entorn a «liderar» s’expressen comentaris diver-
sos: «no volem líders, sinó cooperatives»; «no ne-
cessitem lideratges»; «no hem de renunciar a lide-
rar alguna cosa en què podem ser líders»; «Coop57 
ha de liderar conjuntament amb d’altres xarxes i 
entitats».

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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D’acord
Aquests espais de trobada són necessaris, útils i fèrtils 
(com es demostra en la primera trobada de Coop57).(com es demostra en la primera trobada de Coop57).

En desacord
El foment del mercat social i la intercooperació es veu 
com a fonamental, però no es concreta si és prioritari. 

Es debat sobre l’«endins» i l’«enfora». Per una part, 
es busca la intercooperació entre sòcies i entitats de 
Coop57, però també es vol influir i aglutinar les perso-
nes que encara no formen part de les nostres xarxes. 

La pròpia trobada de Coop57 s’analitza des de distin-
tes sensibilitats. Es diu que és oberta a tota la societat, 
però també que és «interna». 

També s’expressen diferents comentaris, segons la pro-
cedència de les persones, la qual cosa ens indica que les 
situacions de Coop57 respecte del mercato social són 
diverses segons els territoris.diverses segons els territoris.

Altres comentaris
«Més comunicació entre les cooperatives i experièn-
cies ens permetria recolzar-nos mútuament i aprofitar 
les oportunitats cap al mercat social, el consum ’crític’, 
etc.»

«No volem caure en l’endogàmia, no volem oblidar-nos 
del ’gran públic’, al qual hem de continuar atansant-li les 
nostres alternatives; necessitem un mitjà de propa-
ganda i comunicació propi, per mostrar-nos a la socie-
tat.»

«Cal compartir i descentralitzar Coop57 cap a d’altres 
territoris i sectors.»

«Podríem marcar-nos fases o etapes en l’estratègia: 
primer, donar a conèixer el mercat social a les persones 
que ja hi som; i, segon, a la resta de la societat.»

«D’alguns territoris (s’esmenta Andalusia), han vingut 
persones que ni es coneixen ni saben en què treballen.»

«El desenvolupament de l’economia solidària va de la 
mà del desenvolupament de Coop57.»

«L’organització de trobades no és prioritària, ja que ens 
trobem en els projectes.»

«Fa falta més comunicació per conèixer-nos més bé en-
tre nosaltres (s’expressa des de l’Aragó).»

«En ser Coop57 la nostra eina de més èxit, ha de pro-
moure el mercat social.»

3) Coop57 ha de fomentar espais de trobada personal entre els seus membres per 
fomentar el mercat social i la intercooperació.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 3: Intercooperació i mercat social
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D’acord
El web de Coop57 és millorable. Pot ser més visible, 
més atractiu i més interactiu. 

En desacord
No es concreta si la gestió de Coop57 ha d’informatitzar-
se més ni si en el web de Coop57 s’hi ha d’incidir en la 
promoció del mercat social. 

També torna a sorgir el debat de si liderar o no com a 
Coop57.

Altres comentaris
«Abans de la millora del web, hauríem d’informatitzar 
feines de Coop57 que estem fent a mà (com fa 40 
anys).»

«La promoció del mercat social hauria de fer-se des del 
web de REAS.»

«Encara que a vegades el web no està actualitzat, ens 
ha ajudat molt», diuen des d'Andalusia.

«Hi falta una oferta dels productes i serveis de les en-
titats.»

«Ja hi ha una base de dades amb unes 350 entitats.» 

«Hauria de promoure les relacions entre socis col·la-
boradors i entitats sòcies.»

4) Coop57 ha de millorar el directori web d’entitats sòcies per promoure el mercat 
social.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 3: Intercooperació i mercat social
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D’acord
Coop57 i REAS es retroalimenten i cada entitat ha 
d’avançar en les seves tasques principals (per expres-
sar-ho d’alguna manera).sar-ho d’alguna manera).

En desacord
Un cop més, la qüestió de lideratge o no de Coop57 és mo-
tiu de debat. En aquest punt, preocupa que Coop57 abra-
ci promocions i dinamitzacions en l’economia solidària 

que no són la seva feina principal. Potser Coop57 po-
dria recolzar i ajudar REAS. No es vol duplicar esforços.

ci promocions i dinamitzacions en l’economia solidària 

Altres comentaris
«El lideratge pot ser compartit, no s’ha de tenir por 
de liderar.»

«En alguns territoris (se cita el País Valencià) el lide-
ratge de Coop57 aniria molt bé.»

«Si Coop57 disposa d’informació de moltes entitats, 
en lloc de parlar de lideratge, per què no anem més 
enllà?«

«Ja hi ha un web sobre consum responsable impulsat 
per REAS, la visió del qual no és endogàmica, sinó que 
serveix per facilitar el mercat social local, de proxi-

mitat. Fa falta més formació i conscienciació. Coop57 
hauria de vincular-se a aquest web.» 

«REAS i Coop57 són projectes que es retroalimenten, 
no són excloents i permeten que més gent accedeixi 
a l’economia alternativa.» 

«Coop57 no ha de liderar, més aviat tutelar, assesso-
rar o ensenyar, llevar-li la por a la gent.» 

«Per a la intercooperació és necessària la informació 
i la comunicació.»

5) Coop57 ha de donar a conèixer els productes i serveis de les seves entitats sòcies 
entre les altres entitats i les persones sòcies col·laboradores.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 3: Intercooperació i mercat social
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DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 3: Intercooperació i mercat social

D’acord
No entenem el mercat social i la intercooperació en un 
sentit restrictiu, sinó com un acostament de la població 
al consum crític.

En desacord
El concepte de «prioritzar» suscita opinions diferents.

Altres comentaris
«No s’ha de prioritzar, sinó socialitzar. No volem "gue-
tos", sinó intercooperar.» 

«No volem prioritzar, sinó donar a conéixer els produc-
tes financers que ja existeixen a Coop57 adreçats a la 
intercooperació.» 

«Si no arribem tots plegats a tenir consciència de xar-
xa, podem estrellar-nos.» 

«M’agrada més sectoritzar que prioritzar.»

«La priorització d’activitats de l’economia solidària 
com   porta un compromís d’intercooperació.»

«Ja disposem de productes financers en aquest sen-
tit.»

«Podem arribar a excloure altres entitats».

6) Coop57 ha de prioritzar els productes financers per a projectes d’intercooperació i 
mercat social.
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DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 3: Intercooperació i mercat social

D’acord
Volem conèixer altres experiències com la moneda 
social i no descartem que algunes remuneracions a 
Coop57 puguin ser diferents dels euros.

En desacord
No es concreta si és el moment o no de promoure l’ús de 
la moneda social. Per una banda, s’expressa la necessi-
tat d’aquestes eines, però, per l’altra, es plantegen molts 
dubtes. 

En termes generals, es mostra desconeixement de les 
monedes socials. El punt de desacord és si les mone-
des socials ens fan més endogàmics o amplien la nostra 
massa crítica. 

Altres comentaris
«No ho veig clar. Em sembla utòpic estendre la per-
muta o la moneda social a la societat.»

«Crec que aquesta proposta és prematura. Hauríem 
de projectar l'energia cap a una altra banda.»

«Volem prendre-li el valor que tenen avui els diners. 
Potser no és el moment propici, però sí que hem 
d'explicar què són els diners.»

«És imprescindible usar monedes locals, de les quals 
se'n desconeix gairebé tot. Al Coop57 hi podria haver 
intercanvis mixtos (amb moneda social i euros).»

«Les monedes socials ja són realitat en alguns indrets 
i els mercats socials més avançats ja poden fer-ne ús.»

«Només podem usar la moneda social si la xarxa és 
molt compacta. Fins aleshores, no és possible.»

«La moneda social a Coop57 podria crear vincles més 
intensos entre les entitats.»

«En alguns barris de Madrid (s'esmenta Carabanchel) 
la permuta és una experiència real.»

«La moneda social és una cosa utòpica, que aïllaria 
Coop57 de la societat.»

«La moneda social va més enllà de la permuta.»

«No volem tancar-nos a altres temes. Es poden pro-
moure experiècies "pilot", fer-les arribar a més gent i 
aprofundir en aquestes eines.» 

7) Coop57 ha de promoure l’ús de la moneda social com a instrument de promoció 
del mercat social.
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Eix 4. Sistema integral de finances ètiques

D’acord
A favor sempre que s’estableixin criteris i l’es-
tructura ho permeti.

És necessària una implicació més gran de les bases 
socials de les entitats sòcies (en la línia dels prés-
tecs participatius i similars).

Altres comentaris

Posicionament força majoritari a favor de l’am-
pliació de productes d’actiu, els dubtes existents 
estaven més relacionats amb el fet de no tenir 
clara la capacitat de la cooperativa per fer-ho que 
amb el rebuig de la proposta.

D’acord
Millorar els productes existents i la informació que 
se’n dóna.

Posicionament contrari a la bancarització de Coop57.

L’increment de productes o serveis ha de fer-se 
mitjançant col·laboració amb entitats complemen-
tàries.

Altres comentaris
No hi ha un posicionament favorable a l’ampliació 
de serveis, pel temor a la pèrdua d’identitat de 
Coop57. D’aquí que es plantegi com a alternativa 
establir col·laboracions amb altres entitats («la 
banca ètica ja existeix»).

Sí que hi ha una clara reclamació de millora de: la 
informació sobre els serveis existents, l’accés a 
la informació i als mecanismes informàtics que hi 
contribueixin.

1) Coop57 ha d’ampliar els seus serveis 
financers a les persones (estalvi a 
termini més curt, consultes de comptes 
on-line i altres).

2) Coop57 ha de dotar-se de nous 
productes financers d’actiu per cobrir les 
necessitats de les entitats sòcies (com 
per exemple els préstecs participatius).
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D’acord
Col·laboració en situacions d’iguals i com a mitjà 
per donar a conèixer i divulgar l’economia solidària 
i alternativa.

No assumir-ho com a línia estratègica, sinó analit-
zant cada cas.

Treballar només amb administracions compatibles 
amb l’economia solidària o que realitzin actuacions 
o projectes en aquest àmbit.

Altres comentaris

Posicionament matisat, segons com s’entengui la 
«col·laboració». Es tem de perdre el control. No hi 
ha un posicionament clar per la relació de depen-
dència que pot suposar. 

Es posa de manifest que moltes de les entitats 
sòcies sí que col·laboren amb l’administració, per 
la qual cosa no és coherent de tancar aquesta pos-
sibilitat per a la cooperativa.

3) Coop57 ha de promoure la creació 
d’una fundació per complementar la seva 
acti vitat financera.

4) Coop57 ha d’establir formes de col·la-
boració amb les administracions lo cals 
per promoure projectes d’economia 
social i solidària.

D’acord
Hi ha un alt nivell de desconeixement i de dubtes 
sobre aquesta proposta. Se’n desconeixen en gran 
mesura els objectius.

L’existència d’una fundació ha de respondre a algu-
na cosa més que a prestar serveis financers. Ha de 
contemplar altres línies d’actuació: formació, de-
bat, etc.

En desacord
Creació d’una fundació.

Altres comentaris
Poques persones es posicionen a favor per un alt 
desconeixement de la finalitat i els objectius de la 
proposta. Així mateix es desconeix la possibilitat 
d’altres alternatives.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debats Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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5) Coop57 ha de ser promotora de la 
utilització de finances ètiques entre 
els seus socis (tant de serveis com 
col·laboradors).

6) Coop57 ha de tenir un paper actiu en 
el projecte Fiare per promoure un banc 
ètic.

D’acord
Recolzar la participació de Coop57 en el projecte 
com a eina complementària. Fomentar però no li-
derar.

La participació serà desigual en els territoris, per 
les diferències de capacitat a cadascun d’ells.

Altres comentaris

Se sol·licita més informació sobre el projecte 
Fiare.

D’acord
Posicionament majoritari, per coherència, a favor 
de promoure les finances ètiques entre les perso-
nes i entitats associades. 

Altres comentaris
No ha d’establir-se com a obligació però sí divulgar 
i animar a la participació dels socis i sòcies, en al-
tres fórmules de finances ètiques.

S’assenyala la utilització del mercat social com a 
mecanisme de finançament.

7) Coop57 hauria de liderar accions locals 
que afavoreixin el treball en cooperació 
amb altres entitats de finances ètiques.

D’acord
Es recolza la participació més que el lideratge (les 
possibilitats són diferents a cada territori). Es pro-
posa de substituir «liderar» per «ser un referent».

Es proposa la creació d’aliances amb d’altres en-
titats i aplicar el principi de la intercooperació.titats i aplicar el principi de la intercooperació.

Altres comentaris
Se'n recolza la participació, la implicació i la par-
ticipació de Coop57. Se’n rebutja el lideratge i les 
exigències de creixement que el lideratge compor-
taria.

DINÀMICA DEL TERMÒMETRE
Recopilació de debatsEix 4: Sistema integral de finances ètiques
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Eix 1: Principis i valors 

En el primer eix, les propostes sorgides de la 
dinàmica de debat en grups s’han classificat 
en cinc blocs: formació i informació, partici-
pació i comissió social, indicadors i criteris, 
adhesió i seguiment d’entitats, i relació amb 
les administracions. Per a cadascun d’aquests 
blocs hi presentem un comentari de les pro-
postes que van sortir en les diferents rondes 
de la dinàmica.

Formació i informació 

Un dels temes que apareix de forma més recu-
rrent en els grups d’aquest bloc (parelles, grups 
de quatre i de vuit), és la necessitat que les en-
titats coneguin Coop57 i el que implica ser-ne 
membre. En aquest sentit, s’assenyala la impor-
tància que es doni a conèixer Coop57 a totes les 
persones que formen part de l’entitat sol·licitant, 
i que se’n promogui la implicació amb Coop57, 
bé sigui en forma de socis col·laboradors, bé 
com a participació voluntària. 

En aquest sentit, també es fa èmfasi en la 
necessitat que Coop57 elabori materials, tant 
de difusió com de formació, per facilitar el 
coneixement de l’entitat, alhora que la parti-
cipació de persones noves en els diferents es-
pais (com ara les comissions socials, respecte 
de les quals hi ha un sentiment generalitzat 
que han de reforçar-se). 

Aquests dos elements són precisament els 
que queden reflectits finalment en els grups 
finals, de la forma següent: 

— Formació, informació per a la participa-
ció. Crear mecanismes de formació, infor-
mació interna i externa sobre economia 

Comentaris a les  
propostes dels grups de debat

En aquest apartat 
recopilem les propostes 

que van fer-se a les 
diferents tandes de la 

dinàmica de grups  
de debat.

Primer es presenta un 
comentari general per a 

cada eix, amb el propòsit 
de remarcar els aspectes 

clau que van aparèixer en 
els debats, les propostes 

que van generar més 
consens, les que van 

generar més  
contro vèr sia, etc.

A continuació, s’hi 
presenta la recopilació de 
totes les propostes que s’hi 

van formular. En alguns 
casos, quan les propostes 

eren coincidents en el seu 
contingut, s’han agrupat. 

Hem intentat de respectar 
al màxim la diversitat de 

propostes, agrupant-les 
quan calia, però sense 
eliminar-hi continguts 

de cap mena. Al final de 
cada conjunt de propostes 

hi apareix el nombre de 
vegades que hi apareixen 

en els grups. 
Les propostes apareixen 

classificades en subgrups, 
segons si són propostes 

fetes per parelles, per 
quartets, octets, grups de 

16 i/o grups finals. 

En segon lloc, les 
propostes apareixen 
classificades en grans 
blocs temàtics, segons 
el seu contingut. Cal 
destacar que, en alguns 
casos, la classificació és 
discutible, ja que una 
mateixa proposta podria 
interpretar-se en un bloc 
temàtic o en un altre.
Al final d’aquesta 
recopilació s’hi adjunten 
unes taules on es presenta 
gràficament l’evolució 
de les propostes en les 
diferents tandes de debat. 
Les propostes apareixen 
agrupades per facilitar-
ne la visualització 
(s’agrupen les propostes 
amb continguts similars) 
i classificades en els 
grans grups temàtics. Hi 
apareixen a la primera 
columna (la corresponent 
als grups de parelles) 
per ordre descendent 
d’aparició (és a dir, de 
les que van generar més 
consens a les que en 
van generar menys); a 
les següents (quartets, 
octets, grups de 16) hi 
apareixen seguint l’ordre 
de la primera columna 
per facilitar-ne la lectura 
de l’evolució a les diferents 
tandes de debat. 
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Comentaris

social per afavorir la participació de socis 
col·laboradors i socis en les estructures de 
Coop57. Recursos per a la divulgació i for-
mació sobre Coop57, i per reforçar-ne la 
implicació: materials didàctics, models de 
xerrades etc.

— Promoure el coneixement i la participació 
dels membres en una entitat, a Coop57 i/o 
en l’economia solidària. Per exemple, esta-
blint una xerrada amb totes les persones 
sòcies, o amb d’altres fórmules que vagin 
en aquesta direcció. Establir sessions infor-
matives a les entitats sòcies. Fomentar la 
sensibilització de les pròpies entitats sòcies 
cap a les persones que hi treballen perquè 
augmenti el nombre de socis.  

Participació i Comissió Social 

En aquest bloc hi trobem algunes propostes 
que apareixen en tots els grups. Per una ban-
da, la necessitat d’augmentar la participació 
de les persones membres de les entitats en les 
estructures de Coop57. Es planteja de cobrir 
aquesta necessitat amb diferents mecanismes, 
com ara eines més grans de formació i infor-
mació, i estructura de suport als voluntaris. 

Per una altra banda, de manera també 
generalitzada hi apareix la necessitat de re-
forçar les comissions socials, tant amb més 
recursos materials, com amb més persones 
implicades, o amb recolzament de persones 
remunerades. Aquest reforç s’assenyala es-
pecialment tenint en compte que la comis-
sió social hauria d’encarregar-se de fer una 
revisió del compliment de criteris per part 
de les entitats sòcies. 

En tercer lloc, hi apareix la necessitat 
d’establir mecanismes de coordinació entre 
les comissions socials, per consensuar mo-
dels i criteris comuns d’avaluació, respectant 
sempre les diferències territorials. Aquesta 
coordinació podria fer-se amb trobades dels 
representants de secció, o que l’estructura de 
Coop57 faciliti materials comuns.

En els grups de parelles, quatre i vuit per-
sones (per bé que no en el grup final), hi 

apareix la proposta d’augmentar la represen-
tació de les persones sòcies col·laboradores 
en el consell rector. Assenyalem aquesta 
proposta ja que, encara que no aparegui fi-
nalment en els grups finals, va generar força 
consens en els diferents grups de treball, i la 
considerem rellevant.

Indicadors i criteris

En el tercer bloc dedicat a indicadors i crite-
ris hi destaca l’aparició reiterada de la neces-
sitat d’establir criteris de coherència respecte 
dels indicadors que s’utilitzen per valorar les 
entitats. Hi ha força aportacions (especial-
ment en els grups de quatre i vuit persones, 
i en els grups finals) que assenyalen la ne-
cessitat d’implementar una eina de balanç 
social per fer les valoracions de les entitats 
(tant en el moment de la seva entrada com 
posteriorment). 

Un altre aspecte generador de consens és 
la creació d’eines per a l’autoavaluació de 
Coop57, tant a nivell quantitatiu (impacte 
del finançament, impagats, etc.) com quali-
tatiu (participació, qualitat de la democràcia 
interna etc.). 

El tercer aspecte que genera consens en 
aquest bloc, i que apareix en tots els grups, 
és la necessitat d’establir límits a les bestre-
tes (o avançaments) de finançament públic, 
estudiant-les amb més detall, demanant-ne 
avals més grans, etc. 

Finalment, en aquest bloc hi apareixen, 
en els grups per parelles i grups de quatre, 
diferents aportacions sobre indicadors que 
sembla interessant d’afegir als qüestionaris 
actuals, per millorar i ampliar els elements a 
valorar: transparència en la gestió, consum 
responsable, participació dels membres de 
l’entitat en l’Economia Social i Solidària, 
sostenibilitat mediambiental i igualtat de 
gènere.

Adhesió i seguiment d’entitats sòcies

El quart bloc destaca per un consens ge-
neral al voltant de la necessitat que es faci 

Eix 1: Principis i valors
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Comentaris

un seguiment i avaluació de les entitats sò-
cies, més enllà de la seva entrada a Coop57. 
En els grups per parelles i grups de quatre 
persones hi apareixen matisos molt di-
versos a aquesta proposta, com ara que es 
mesuri l’impacte del finançament que ofe-
reix Coop57 a les entitats, fer-ne una revi-
sió cada 3-5 anys, demanar que les entitats 
facin un balanç social anual etc. També hi 
apareix, en aquestes observacions, la neces-
sitat de revisar els criteris d’avaluació de les 
entitats (recollit al bloc 3), i la necessitat de 
reforçar les comissions socials perquè facin 
aquesta feina (recollit al bloc 2). En relació 
a aquest aspecte, diferents aportacions as-
senyalen la necessitat de millorar els indica-
dors d’avaluació (aspecte recollit al bloc 3), 
i també de millorar l’acompanyament de les 
entitats sòcies.

— Procés de revisió per part de la comissió 
social quan l’entitat sol·liciti préstecs, i ha-
gin passat dos anys, o hi hagi indicis per 
avaluar (mentre les entitats no utilitzin el 
Balanç Social). 

— Seguiment i avaluació: 
— Millorar els indicadors quantitatius 

(ex. morositat, préstecs) i qualitatius 
(termini de resposta als socis, comuni-
cació, etc).

— Exigir que es compleixi el balanç social (i 
donar-lo a conèixer allà on no existeix).

— Millorar l’acompanyament.

El segon aspecte destacat és com abordar 
l’entrada a Coop57 de fundacions, autò-
noms i entitats sense forma jurídica. El con-
sens general és que cal valorar les entitats se-
gons si compleixen els criteris establerts per 
Coop57, i no tant segons la seva forma ju-
rídica. Un element que sembla rellevant en 
aquest sentit és que s’estudiï si tenen una es-
tructura democràtica real. En tot cas, es de-
mana que s’obri un debat en el si de Coop57 
per valorar aquests casos. 

Un tercer aspecte que apareix en els de-
bats, encara que no apareix recollit a les 

propostes finals, és el debat sobre el període 
de carència. En aquest cas hi ha opinions 
diverses i divergents. Des d’aquelles que 
as se nyalen que no ha d’haver-hi període 
de carència, a les que assenyalen que ha de 
minimitzar-se a partir d’una sistematització 
més bona dels processos d’avaluació. Les 
distintes posicions apareixen discutides de 
forma interessant en els resultats de la dinà-
mica del termòmetre.

Finalment, un últim aspecte que apareix 
en tots els grups per parelles, grups de qua-
tre, i grups de vuit, però sobre el qual no va 
arribar-se a generar consens en forma de 
proposta final, és el suggeriment que tota 
entitat que entri a Coop57 hagi d’aportar 
una part dels seus membres com a socis 
col·laboradors. El no consens en aquest 
punt rau en el fet de fixar un percentatge de 
membres (se suggeria el 30%), per les difi-
cultats que pot suposar per als membres de 
l’entitat. 

— Tota entitat que entri a Coop57 ha d’apor-
tar com a mínim el 30% dels seus inte-
grants com a socis col·laboradors. El no-
consens en aquesta proposta ve quan una 
entitat tingui dificultats econòmiques que 
afectin als seus membres, i a sobre se’ls exi-
geixi de ser socis col·laboradors. 

Relació amb les administracions

Aquest cinquè i últim bloc hi apareix per 
recollir unes propostes —poques— que, per 
l’especificitat del tema, no encaixaven en cap 
altre bloc temàtic. La proposta que es pre-
senta és que Coop57 faci una denúncia pú-
blica a l’administració perquè compleixi els 
terminis de pagament de les subvencions, i 
reivindiqui les problemàtiques que aquest 
retard està causant a les entitats. 

Aquesta proposta apareix en tots els 
grups, de forma aïllada, o juntament amb la 
necessitat de limitar les bestretes de subven-
cions, aspecte que hem incorporat en el bloc 
3, ja que hem considerat que correspon als 
criteris de funcionament de Coop57. 

Eix 1: Principis i valors
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Eix 2. Creixement, 
organització en xarxa 
i participació

En aquest eix hem agrupat les propostes que 
van sorgir en 3 grans blocs: Creixement, 
Comunicació/Formació/Participació, i so-
cis i sòcies col· la boradors.

Creixement

Respecte al creixement en general, ja a les 
propostes formulades en els grups de pa-
relles, hi destaca, amb sis formulacions, el 
desig que el creixement sigui ordenat, no 
voluntarista sinó a partir de les demandes 
reals de l’economia social. I que existeixi 
un equilibri en el procés de creixement de 
manera que no perjudiqui els processos en 
marxa, i que no es perdin els principis bàsics. 
Aquesta proposta va repetir-se en els grups 
de 4 i de 8 persones, sobrevivint fins al grup 
de 16 persones, el màxim a què es va arribar 
en els dos grans grups de debat de l’Eix 2. 
En la seva última formulació va expressar-
se com a creixement sostingut i ordenat, i en 
referència al creixement cap endins, es recla-
ma que el creixement comporti una autono-
mia local més gran. 

L’interés dels participants va centrar-se 
sobretot en el creixement, quantitatiu i qua-
litatiu, a l’interior dels territoris. Tretze pro-
postes dels grups de parelles fan referència 
a la necessitat de flexibilitzar l’organització 
per permetre la creació de grups locals amb 
competències variables segons les necessi-
tats i les capacitats. La proposta es repeteix 
fins arribar al grup de 16 persones on, en 
coherència amb les qualitats demanades al 
procés de creixement en general, es matisa 
que els grups locals, eina fonamental per al 
creixement intern, tampoc no han de plan-
tejar-se sistemàticament sinó segons les ne-
cessitats i les possibilitats. 

Altres propostes complementàries mati-
sen aspectes relacionats amb com afavorir 
aquest creixement. Creixement en mitjans, 

en formació, en participació, en locals, en la 
utilització que ha de ser quotidiana i gene-
ralitzada, de les TIC, tot plegat són deman-
des que es consideren com a bàsiques per 
assolir el creixement desitjat. En relació a les 
TIC es considera imprescindible augmen-
tar-ne l’ús per refer el model organitzatiu/
participatiu de manera que alleugereixin el 
treball de l’estructura organitzativa, fona-
mental per al creixement.

Una proposta que va aparèixer en els grups 
de parelles, de 4 i de 8 persones i que no va 
arribar al grup final, va ser la d’adequar les 
eines de gestió a l’estructura i creixement 
de Coop57, recalcant-ho respecte de les 
relaciones entre Catalunya i la resta de te-
rritoris, de manera que la implementació 
de les TIC en el funcionament quotidià de 
Coop57, afavoreixi la rapidesa i la qualitat 
de la informació, i que es facilitin els pro-
cessos de gestió a tots els territoris. Un altre 
matís va reflectir-se en una proposta esca-
rida en la seva formulació: «Descentralitzar 
la gestió».

Generar grups promotors a nivell local 
que treballin en formació/participació, aug-
mentar els contractes laborals (amb pru-
dència: es parla d’un o mig més), reforçar 
els grups de treball existents, són propostes 
que van expressar-se en els grups de parelles 
o/i de quatre persones, i que estan en la línia 
de les propostes que van aconseguir el ma-
jor consens. 

Pel que fa al creixement en nombre de ter-
ritoris que formen Coop57, és un desig que 
va expressar-se en tots els grups. Si l’expansió 
ocorre, caldrà pensar en fórmules jurídiques 
per a aquest desenvolupament. Aquesta ne-
cessitat arriba també al grup final.

Però el creixement no pot ser il·limitat. I 
això s’expressa com a «creació de sistemes de 
control del creixement il·limitat de Coop57», 
proposta que va arribar al grup final. 

Comunicació/Formació/Participació

La proposta que va tenir un consens més 
ampli va ser la de desenvolupar noves tec-

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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nologies i xarxes socials alternatives per 
implementar la formació i la comunicació 
interna i externa. Això inclouria la creació 
d’una Intranet per als grups de treball, la 
visibilització d’Actes, informacions, inter-
canvi de reflexions, consultes, i presa de de-
cisions. També seria útil per conèixer l’estat 
de comptes. La Intranet seria a partir de la 
pàgina web. Va matisar-se que és necessari 
definir quines eines volem utilitzar: Face-
book, N-1, llistes de correu… A la versió 
final s’hi afegeix que és desitjable de combi-
nar les eines de comunicació virtuals amb la 
comunicació física.

La finalitat buscada amb la introducció 
d’eines noves és de facilitar la comunicació 
però també la formació i la participació. Fo-
mentar la participació de les entitats i dels 
socis en general en tallers de formació semi-
presencials emprant el màxim d’esforç per al 
seu desenvolupament i per la participació 
de les persones associades.

La tercera proposta, que curiosament no 
apareix en els grups de parelles, però que a 
partir dels grups de 4 persones ja s’expressa i 
arriba al grup final és que els socis treballa-
dors tinguin més pes als òrgans de govern i 
decisió. 

Una proposta que en el grup de parelles 
va tenir 5 formulacions i que va sobreviure 
fins al grup de 8 persones va ser la de la for-
mació de socis col·laboradors per ser pos-
teriorment formadors en temes com què és 
Coop57, banca ètica en general, mercat so-
cial, cooperativisme… i esdevenir els prin-
cipals difusors de Coop57 .

El tema de les Assemblees prèvies a les 
Assemblees Generals, que era una de les 
preguntes del Termòmetre, va tenir alhora 
acceptació i matisacions: que el web obri 
fòrums d’opinió amb persones dinamitza-
dores que generin debats previs a les assem-
blees, en especial sobre els temes que hau-
ran de votar-s’hi.

Una altra proposta amb força formula-
cions va ser la de creació d’una comissió 
tècnica de suport a la formació i la par-
ticipació a nivell global. Aquesta també 

era una qüestió plantejada en el Termò-
metre.

Una proposta amb força consens encara 
que no va arribar al grup final va ser la de 
que es promogui que en entrar una entitat 
com a sòcia, ens assegurem del coneixe-
ment de què és Coop57, amb sessions for-
matives i se suggereixi amb força la incor-
poració dels seus components com a socis 
col·laboradors.

Unes altres propostes que no van anar 
més enllà del grup de 4 persones concre-
taven el desig que les Assemblees Generals 
anuals fossin virtuals i realitzar troba-
des físiques només bianualment. També 
l’obertura d’un fòrum a Internet sobre els 
eixos de la Trobada per continuar els de-
bats que s’hi han iniciat. També va formu-
lar-se la proposta d’alliberar i de professio-
nalitzar persones per a la Comissió Social, 
contemplant-se fins i tot la possibilitat 
d’una remuneració.

Socis i sòcies col·laboradors

La proposta de consens més ampli en 
aquest capítol va ser d’assolir l’objectiu que 
els Socis col·laboradors aconseguissin més 
pes a les Assemblees, i que també augmen-
ti el seu nombre en els òrgans de decisió 
de Coop57, assegurant-hi la representació 
femenina.

La següent proposta amb un consens am-
pli va ser la necessitat de fomentar la par-
ticipació dels socis col·laboradors amb for-
mació, informació i creació de comissions 
de treball que puguin encarregar-se al seu 
torn de donar formació en la fase d’acollida 
de les entitats noves i dels nous socis 
col·laboradors. Per a tot plegat cal facilitar 
l’ús d’eines TIC.

Va reclamar-se per als socis col·laboradors 
espais de trobada físics a més dels virtuals, 
on puguin trobar-s’hi, es coneguin, es rela-
cionin i s’hi plantegin de forma autogestio-
nada com volen participar. 

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Eix 3: Intercooperació i 
mercat social

En el tercer eix, les propostes sorgides de 
la dinàmica de debat en grups s’han classi-
ficat en cinc blocs: mercat social i interco-
operació, comunicació i informació, rol de 
Coop57 en l’àmbit de la intercooperació i el 
mercat social, la moneda social i per últim 
un bloc d’«altres» on s’hi recullen propostes 
que fan referència a temes diversos.

Per a cadascun dels blocs presentem els 
comentaris sobre les propostes que van sor-
gir en les diferents rondes de la dinàmica.

Mercat social i intercooperació

La idea que apareix amb més força és que 
cal difondre, dinamitzar i potenciar el mer-
cat social. Un altre aspecte que es destaca és 
que és important de millorar la coordinació 
entre les entitats, les persones i els territoris 
que impulsen aquest mercat. En relació a 
això es destaca la importància de REAS i de 
Coop57. En aquest sentit també s’aposta per 
fomentar trobades de reflexió, debat i inter-
canvi i fires, les quals haurien de satisfer un 
doble objectiu: enfortir la relació entre les 
entitats i les persones que hi participen i do-
nar a conèixer el mercat social al gran públic.

Una altra idea que apareix és de fomentar 
una altra mena d’intercanvis i que aquests 
no siguin monetaris, es proposa de crear 
instruments d’intercanvi com ara: targetes, 
bons…

Per últim, amb menor consens, es propo-
sa d’investigar en l’àmbit internacional per 
conèixer altres iniciatives semblants que po-
drien enriquir-nos.

Aquests són els elements que queden re-
flectits finalment en els grups finals, així: 

— Fomentar la intercooperació, especialment 
amb REAS i la XES, tant en els diferents 
plans locals com a nivell general. Per fer-
ho, l’organització de trobades i fires poden 
ser eines útils. 

—Oferir una nova opció perquè les retribu-
cions dels dipòsits a Coop57 puguin ser 
«en espècie», és a dir, en serveis o produc-
tes de les entitats de Coop57. 

Comunicació i informació

En relació a la comunicació i la informació 
hi apareixen diverses idees però són dues les 
que aglutinen més consens:

Cal promoure el coneixement entre enti-
tats i entre entitats i socis sobre les activitats 
que desenvolupen les entitats, i els serveis i 
productes que ofereixen.

I en el terreny més pràctic i per donar 
resposta a aquesta primera idea es plante-
ja: crear un directori per a entitats i socis, 
que podria ser en paper o per al web, també 
s’indica que seria important compartir les 
bases de dades ja existents.

A més hi apareixen altres propostes amb 
menor nivell de consens, que són: millorar 
la informació sobre els projectes que finança 
Coop57 i d’experiències interessants, dis-
senyar una estratègia de comunicació inte-
gral que permeti visualitzar el sector social.

Aquests són els elements que queden re-
flectits en els grups finals, d’aquesta manera: 

— Promoure el coneixement entre les entitats 
de Coop57, així com entre les entitats i les 
persones sòcies col·laboradores. Volem des-
cobrir les nostres activitats, serveis, produc-
tes… i per fer-ho podem utilitzar les tecno-
logies de la informació, que concretem en 
l’elaboració d’un directori complet disponible 
al nostre web i distribuïble també en paper.

Rol de Coop57

En les primeres rondes de la dinàmica apa-
reixen diversos aspectes en relació al rol que 
ha de jugar Coop57, però finalment es con-
creta únicament en:

— Denunciar com a Coop57 els problemes que 
creen a les entitats socials els impagaments 
i retards de les administracions públiques. 

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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A continuació presentem algunes de les 
propostes recollides en les primeres rondes 
de la dinàmica.

El rol de Coop57 ha de ser el de facilitar, 
impulsar i promoure més que no pas lide-
rar; aquesta aportació ja queda plasmada 
en el debat (vegis la Dinàmica del Termò-
metre).

Coop57 hauria de divulgar les eines fi-
nanceres existents i els productes i serveis a 
totes les entitats.

S’hauria d’establir un marc d’actuació de 
Coop57 en relació a les entitats i les xarxes on 
participa, hauria de tenir un paper cohesiona-
dor i sense perdre la identitat de cada territori.

Moneda social

En relació a la moneda social hi ha dos as-
pectes que estan presents en les primeres 
rondes de la dinàmica però que finalment 
no es concreten i no es presenten en el ple-
nari. Aquests són: la primera, estudiar pro-
jectes que apliquen la moneda social, la se-
gona, fomentar el debat sobre la creació de 
la moneda social per poder arribar a pro-
postes concretes i per últim, apostar per la 
moneda social, iniciant una prova pilot i/o 
començar amb pràctiques senzilles.

Altres 

Les propostes que hem recollit en aquest 
bloc tenen a veure amb les cooperatives, s’hi 
apunten principalment dues idees, són pro-
postes que apareixen en les primeres rondes 
de la dinàmica i no aglutinen gaire consens 
en relació als altres blocs. Les propostes són: 
impulsar i donar a conèixer que les coope-
ratives poden ser una eina d’autoocupació 
i estudiar la viabilitat de crear una coope-
rativa o instrument similar la funció de la 
qual sigui la difusió del cooperativisme i 
l’economia social.

Per últim, es proposa de crear una plata-
forma que pugui recollir les denúncies dels 
diferents sectors i xarxes davant de situa-
cions injustes.

Eix 4. Sistema integral de 
finances ètiques

En aquest eix hem agrupat les propostes 
que van sorgir en 4 grans blocs: sistema 
de finances ètiques, relació amb les Admi-
nistracions, serveis financers de Coop57, i 
economia social i solidària i mercat social. 
A continuació farem un comentari de les 
propostes que van sorgir a cada bloc.

Sistema de finances ètiques

En aquest bloc hi hem inclòs totes les pro-
postes que feien referència a l’articulació 
d’un sistema de finances ètiques i al paper 
que hi ha de desenvolupar Coop57.

En els primers grups de propostes (els for-
mulats per grups de parelles, de 4 persones i 
de 8) hi ha moltes propostes que incideixen 
en el manteniment i la potenciació de la iden-
titat i autonomia de Coop57. Queda clar, per 
tant, que les i els assistents a la Trobada van 
voler posar de relleu aquesta qüestió. A partir 
dels grups de 16 persones aquestes propostes 
desapareixen, potser perquè es donava per 
descomptat que ningú no les posava en dub-
te i s’estaven aplicant ja en la pràctica i que 
calia acordar propostes noves en aspectes en 
els quals hi havia més debat.

Un altre grup de propostes fa referència 
a la promoció des de Coop57 d’un sistema 
de finances ètiques. Algunes ho fan de for-
ma genèrica, d’altres especifiquen que cal 
recolzar la creació d’un banco ètic, d’altres 
concreten més i especifiquen que cal recol-
zar el projecte Fiare (amb gran varietat de 
matisos). Respecte a Fiare, hi ha diverses 
demandes d’ampliació de la informació, 
propostes de recolzament explícit i d’altres 
que demanen de debatre’n la nostra relació 
i participació. També hi ha algunes propos-
tes d’estudiar altres opcions de col·laboració 
amb entitats de banca ètica i/o cooperati-
va, a més de Fiare. Diverses propostes in-
cideixen en la necessitat de buscar acords 
per poder oferir als nostres socis (tant a les 

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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persones com a les entitats) tota l’operativa 
bancària. 

A mesura que les propostes avancen en 
l’agrupació dels grups de debat, es mante-
nen aquestes propostes amb major grau de 
concreció (abandonant les més genèriques) 
fins a acabar en la proposta presentada al 
plenari que reproduïm a continuació:

— Es fa necessari definir el marc del que  és 
banca ètica amb criteris clars, així com de 
conèixer la situació actual de Fiare i deba-
tre en el conjunt de Coop57 la continuïtat 
de la nostra participació activa i els passos 
següents a donar. Traslladar les necessitats 
de les persones sòcies de Coop57, obrir i 
estudiar altres possibilitats de col·laboració 
amb altres projectes de banca ètica. 

Relació amb les Administracions

En aquest bloc hi hem agrupat les propostes 
que feien referència a la relació amb les Ad-
ministracions, especialment les locals. En el 
primer grup de propostes (grups de 2 perso-
nes) n’hi ha diversos que proposen, amb di-
ferents redactats, promoure la col·laboració 
amb les administracions, però especificant 
que cal fer-ho des de la no-dependència. 
D’altres detallen que només ha de fer-se en 
casos puntuals o de forma condicionada i 
una altra indica que cal reflexionar-hi més. 
En els grups de 4 i 8 persones es mantenen 
aquestes propostes i en la de 16 n’apareix 
només una, especificant que l’objectiu de la 
col·laboració amb les administracions locals 
ha de ser de visibilitzar Coop57 entre els 
emprenedors socials i, sempre, des de la no-
dependència. A les propostes presentades en 
el plenari no n’hi ha cap que es refereixi a la 
col·laboració amb les administracions. 

En tot cas, queda clara la voluntat dels 
assistents a la Trobada que, en el cas que 
s’estableixin relacions o col·laboracions amb 
les administracions locals, han de ser, per 
una part, condicionades als objectius de 
Coop57 de promoure l’economia social i so-
lidària i, per una altra, no-dependents.

Serveis financers de Coop57
En aquest bloc hi hem agrupat les propostes 
que es refereixen específicament a l’activitat 
financera de Coop57. Engloba totes les 
propostes relacionades amb l’activitat prò-
pia de Coop57, incloent-hi algunes que, 
sense ser estrictament de l’àmbit financer, 
es refereixen al funcionament quotidià de 
Coop57, com per exemple la difusió i la co-
municació.

Destaca en tots els grups de propostes el 
gran nombre de propostes que incideixen 
en el foment de productes nous o de noves 
eines per a projectes de risc, aspecte recollit 
explícitament en les propostes finals. Tam-
bé hi ha diverses propostes que sostenen 
que s’ha de millorar la difusió i la comu-
nicació, demanda que en la proposta pre-
sentada en el plenari es concreta en que cal 
«fomentar el coneixement i l’ús de les eines 
existents».

La potenciació de nous productes de pas-
siu i actiu també és una constant, en el cas 
del passiu incidint en promoure la impli-
cació de les sòcies i els socis col·laboradors 
en els projectes finançats. També hi ha de-
mandes de nous serveis a les persones o de 
nous productes d’estalvi, en alguns casos 
formulades de forma genèrica i en d’altres 
amb un nivell més gran de concreció. En el 
cas dels productes d’actiu, s’incideix en la 
necessitat de fomentar els títols i els prés-
tecs participatius o en funció de resultats, 
i de flexibilitzar i potenciar els productes 
financers per donar resposta a les necessi-
tats de les entitats sòcies (avançament de 
factures i subvencions, promoure el mercat 
social, etc.). Totes aquestes propostes van 
confluir en la proposta presentada en el 
plenari:

 
— Fomentar el coneixement i l’ús de les eines  

existents per incrementar la vinculació i la 
participació de les persones sòcies col·la-
boradores. Avançar en la línia de flexibi-
lització, ampliació i aprofundiment dels 
productes financers per donar resposta a 
les noves demandes de les entitats sòcies, 
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així com disposar de noves formes de cap-
tació de fons que permetin de vincular les 
persones sòcies col·laboradores amb pro-
jectes concrets.

Mereixen una menció a part totes les 
propostes referides a fomentar eines per fi-
nançar projectes d’alt risc però amb alt in-
terès social. Les propostes reflecteixen que 
un instrumento d’aquestes característiques 
és percebut com a una necessitat, però que 
la proposta de fomentar una fundació per 
a aquesta finalitat no genera consens. Així 
queda reflectida aquesta inquietud en la 
proposta presentada en el plenari:

— Crear i fomentar eines, dins o fora de 
Coop57, per finançar projectes d’alt risc 
però amb alt interès social.

Economia solidària i mercat social

En aquest bloc hi hem inclòs totes les pro-
postes que incideixen en les relaciones que 
ha d’establir Coop57 amb altres entitats i 
xar xes de l’economia social i solidària i en 
la promoció del mercat social. Apareixen en 
els primers grups de propostes (els formu-
lats per parelles, en grups de 4 persones i de 
8), però a partir dels grups de 16 persones 
desapareixen, potser perquè va considerar-
se que era un aspecte més propi de l’eix 3.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques





49coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 d’octubre de 2011

Eix 1: Principis i valors

Propostes per parelles

1) Formació i informació

— Informació i formació per als socis col·laboradors i els membres de les entitats sòcies 
de Coop57. Que les entitats sòcies divulguin, difonguin i recolzin entre les persones as-
sociades la incorporació a Coop57. Formació i materials de difusió per facilitar que les 
entitats socials difonguin Coop57 entre les persones que hi estan associades. (3)

— S’han d’organitzar jornades informatives on Coop57 s’expliqui a tots els membres de 
les entitats pretendents. És a dir, Coop57 ha de fer la presentació als membres, i no a 
la inversa. Promoure una reunió de formació a les entitats i als seus associats perquè 
ingressin a Coop57. (3)

— El Coop57 hauria de generar (absorbir) eines didàctiques pròpies adreçades a les enti-
tats i als socis col·laboradors, amb una única finalitat: recordar, estendre i divulgar els 
«principis i valors» del projecte. Fer difusió de Coop57 contactant amb cooperatives i 
oferint-los conferències i xerrades. (2)

— Crear mecanismes d’informació i de formació interna i externa de l’economia social en 
general. 

— Formació als socis col·laboradors per col·laborar amb coneixements en algunes de les 
tasques de Coop57.

— Assegurar el coneixement del que implica pertànyer a Coop57 en el moment de l’entrada 
a l’entitat (a través de la comissió social). En cas negatiu fer formació per fer conèixer els 
valors. 

— Que Coop57 participi, formi, ensenyi les entitats a fer balanços socials anuals, i que 
aquests s’unifiquin a nivell estatal, i serveixin per entrar a REAS, Coop57 o el mercat 
social.

— «Donar» recursos a les entitats sòcies per a una adequació als principis de Coop57.

— Que quan es diu «han de» no impliqui obligació, que sigui més informal o personal que 
la informació que es dóna de Coop57 a les entitats: presentació d’un vídeo o cafè infor-
mal per conèixer el treball de les comissions (que no sigui com el curs de prevenció de 
riscos laborals).

Recopilació de les propostes
dels grups de debat 
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— Enganxines que diguin «Projecte o entitat finançada per Coop57».

— Compromís per part de l’entitat sòcia a divulgar o a promoure l’ús de Coop57 per part 
dels seus treballadors, amb formació i informació interna. 

2) Participació i Comissió Social

— Més presència de les persones sòcies col·laboradores en el consell rector. Reforçar les 
comissions socials. Participació més gran de socis col·laboradors i major representació 
en el consell rector. Volem que al consell rector hi estigui representada alguna persona 
sòcia col·laboradora. (3)

— Augmentar la participació en les comissions socials (nombre de membres), i donar més 
recolzament des de l’estructura de coordinació general, a les comissions socials, mit-
jançant personal assalariat (centralitzar informació, convocatòries, actes...). Increment de 
voluntaris que participin a la comissió social per poder fer seguiment de les enti tats mem-
bres. Dotar de recursos humans la comissió social per facilitar i agilitzar el treball. (3)

— Balanç social com a compromís d’entrada i eina de seguiment. Dotar de validesa el ba-
lanç social, a entitats reconegudes (ex. XES). (2)

— Ampliar i dotar de recursos (materials i personals) la comissió social perquè faci feines 
de seguiment i acompanyament d’entitats sòcies. Campanya d’ampliació de la comissió 
social. Augmentar la implicació. (2)

— Una estructura de recolzament per als voluntaris que avaluen d’altres membres de 
Coop57.

— Fomentar mecanismes de participació i de formació adaptats als contextos (ex. assem-
blees preparatòries, treballs en grups, eines informàtiques, sessions informatives , etc.).

— Increment de participació (entre les persones sòcies de les entitats associades) en 
l’economia social i solidària (com a col·laboradors de Coop57, i d’altres entitats i projec-
tes de finances ètiques).

— Potenciar la coordinació de les comissions socials mitjançant trobades dels representants.

— Repensar la participació de les associacions en Coop57.

3) Indicadors i criteris

— Establir indicadors quantitatius (com l’índex de morositat), i qualitatius (terminis de 
resposta, procediments interns, canals de comunicació, grau de resposta a les expectati-
ves dels socis). Establir indicadors qualitatius com l’autoavaluació de Coop57. Mesurar 
l’impacte social del compromís de Coop57 i de la seva qualitat democràtica interna. 
Buscar indicadors per avaluar socialment Coop57 (Balanç social). (4)

— Establir certs límits a les garanties a subvencions de les administracions. Els préstecs per 
a bestretes de subvencions haurien d’estudiar-se individualment i en alguns casos dema-
nar avals més grans. Control dels avançaments de finançament públic (Administració) 
a entitats, perquè Coop57 no acabi assumint la responsabilitat de l’Administració. (3)

— Dissenyar models comuns de sol·licitud i valoració de les entitats noves (posada en 
comú dels models de les diferents seccions). Establir un criteri de coherència. (2)

Eix 1: Principis i valors
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— Indicadors que ens permetin valorar el compliment dels principis i valors. Més que indi-
cadors quantitatius, pensar en d’altres mecanismes (més qualitatius i més participatius) 
de seguiment i avaluació. (2)

— Creiem interessant establir criteris d’igualtat de gènere en Coop57. 

— Incorporar la transparència com a un valor amb pes especial com a indicador per va-
lorar.

— Valorar com a qualitat desitjable el compromís d’austeritat en el sentit de consum res-
ponsable.

— Reconeixement de les entitats que formen Coop57 per veure’n l’evolució. 

— Treballar amb instruments d’avaluació-revisió amb les entitats. 

— Discussió per consensuar criteris generals a les comissions socials.

— Establir com a criteri per a les persones sòcies la sostenibilitat mediambientals.

— Qüestionari actualitzat per a les entitats que ja estan funcionant.

4) Adhesió i seguiment d’entitats sòcies

— Valorar cada projecte en concret i fer-ne un seguiment dels principis i valors durant 
un temps, i implicar-hi molt més a les persones membres de les entitats. Que les co-
missions socials facin un seguiment de les entitats sòcies. Seguiment de les entitats que 
s’incorporin i de les ja incorporades, entès com un procés en dues direccions: 1) Coop57 
recolza noves entitats; i 2) aprenen tot creant Coop57 (participant en estructures de par-
ticipació: comissió social, comissió tècnica, assemblees, trobades). Seguiment d’entitats 
per part de les comissions socials demanant documents (balanç social o qüestionari) 
que només es revisaria en cas de sol·licitar serveis. Valorar si les entitats, començant per 
les més antigues, compleixen els criteris. Fer-ne un seguiment. Veure si les entitats estan 
compromeses amb Coop57. Mesurar a 3-5 anys l’impacte que ha tingut el finançament 
(seguiment) en una entitat en concret. (8)

— Estudiar la forma de prestar els serveis de Coop57 a altres formes d’organització 
d’iniciativa social. Seguir i potenciar els criteris de límits socials i democràtics 
que existeixen actualment sense incloure únicament per forma jurídica. Regu lar 
l’entrada d’entitats, creant un model d’exigències necessàries per a la incorporació, 
que respongui als principis i valors que defensa Coop57. Estudiar les fórmules 
organitzatives sense forma jurídica i veure com donar resposta a les seves deman-
des. (4)

— Limitar l’accés a Coop57 a entitats, siguin del tipus que siguin, mentre no tinguin estruc-
tura democràtica real. Creiem que cal incorporar límits a les entitats sòcies, a autònoms 
i fundacions. Veure’n la implicació i participació a REAS i al mercat social, i fins i tot 
estudiar-ho per als projectes sense forma jurídica. (3)

— A l’hora d’admetre altres formes d’organització, fundacions i autònoms, cada cas ha 
d’estudiar-se independentment. (2)

— Establir com a norma, formant part del procés d’incorporació d’una entitat, una sessió 
informativa exclusiva sobre Coop57. Buscar formes de mantenir el vincle amb l’entitat

Eix 1: Principis i valors
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— Faríem un seguiment més exhaustiu a l’hora de l’accés a Coop57 per evitar el temps de 
carència, a pesar de la sobrecàrrega a la comissió social i ètica. 

— Més que període de carència, vincular al projecte de Coop57 a través de formació i 
conscienciació.

— No al període de carència.

— En alguns casos podria demanar-se un període de carència.

— Revisar el període de carència ara que no és un problema, però que sigui un període curt 
per no vetar l’entrada a una entitat. 

— Aclarir criteris d’acceptació de noves entitats sòcies (que poden tenir ideologies contra-
posades).

5) Relació amb les administracions

— Pressionar les administracions públiques perquè fomentin les cooperatives com a mitjà 
per sortir de la crisi actual. 

— Establir criteris de cobertura de subvencions de l’administració i aprovar mesures de 
pressió cap a l’administració perquè pagui les subvencions en un un termini.

Propostes en grups de 4 persones

1) Formació i informació

— Formació per a tots els components de Coop57 i recolzament dels voluntaris amb pro-
fessionals remunerats en el treball, perquè no hi hagi desgast. Més informació i formació 
per tenir més relació amb els socis col·laboradors, i amb la finalitat que les comissions 
socials es dotin de recursos humans. Formació als socis col·laboradors, per col·laborar 
amb més coneixement en algunes de les tasques de Coop57. Augmentar la participació 
en les comissions socials; per una part amb un nombre més gran de militants, i per una 
altra amb la incorporació de personal assalariat. (5)

— Fer una «xerrada» model per quan una entitat nova hagi de presentar als seus associats 
Coop57. Sessió informativa «obligatòria» amb l’entitat que sol·licita d’entrar. Realitzar 
sessions informatives als treballadors de les entitats que entrin a formar part de Coop57, 
i/o cooperatives existents. (3)

— Establir com a norma, formant part del procés d’incorporació d’una entitat, una sessió 
informativa exclusiva sobre Coop57. Buscant maneres de mantenir el vincle amb l’entitat

— Treballar i oferir recursos a les entitats per millorar l’adequació als principis de Coop57 
i de l’Economia Social.

— El Coop57 hauria de generar i difondre eines didàctiques pròpies adreçades a les entitats 
i socis col·laboradors amb una única finalitat: recordar, estendre i divulgar els «principis 
i valors» del projecte.

Eix 1: Principis i valors
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— Fomentar mecanismes de formació/participació adaptats a Coop57 (ex. eines infor-
màtiques, treball en grups, assemblees preparatòries).

— Mecanismes d’informació i formació interna i externa sobre l’economia social. 

— Promoure que pugui haver-hi una formació mínima a les entitats, per part de Coop57, 
perquè aquestes puguin fomentar entre els seus treballadors les formes de participació 
a Coop57. 

2) Participació i Comissió Social

— Recomanem la implicació d’entitats, components d’entitats i socis col·laboradors a 
Coop57, tant de manera econòmica com en les diferents comissions. Que les enti tats 
sòcies divulguin, difonguin i recolzin entre els seus propis associats la incorporació a 
Coop57. Ampliar la base social activa de Coop57.(3)

— Volem que en el consell rector hi estigui representada alguna persona més com a sò-
cia col·laboradora. Promoure la participació de més socis col·laboradors per aconseguir 
una representació més gran. (2)

— Potenciar la coordinació de les comissions socials mitjançant trobades dels seus repre-
sentants de secció.

— Ampliar i dotar de recursos (materials i personals) les comissions socials perquè des-
envolupin feines de seguiment i acompanyament a les entitats (unificar procediments ). 

3) Indicadors i criteris

— Que Coop57 faciliti/formi les entitats sòcies per fer un balanç social anual. Que els 
balanços socials s’unifiquin a nivell estatal i serveixin per a l’entrada a REAS, el Mercat 
social, etc. Balanç social com a compromís d’entrada i eina de seguiment. Seguiment 
d’entitats per part de les comissions socials demanant documents (balanç social o qües-
tionari) que només es revisaria en cas de sol·licitar serveis. (5)

— Límits als autònoms i fundacions. Veure’n la implicació a REAS i al mercat social, i fins 
i tot estudiar-ho per als projectes sense forma jurídica. Començar un procés de reflexió 
sobre la possibilitat de la incorporació del sector informal. No posar límits als diferents 
tipus d’entitats, mentre compleixin tots els criteris de Coop57. (3)

— Establir un criteri de coherència en l’increment de la participació (entre els socis de 
l’entitat sòcia) en l’economia social i solidària.

— Fixar indicadors mediambientals per a les entitats sòcies per fomentar-los. 

— Indicadors quantitatius, pensar en altres mecanismes (més qualitatius, participatius) de 
seguiment i avaluació.

— Establir certs límits mitjançant avals/garanties als avançaments de subvencions d’admi-
nis tracions que tinguin problemes.

— Valorar com a qualitats desitjables: transparència en la gestió i compromís amb el con-
sum responsable.

— Control dels avançaments dels finançaments públic (administració) a entitats per tal que 
Coop57 no acabi assumint la responsabilitat de l’administració.

Eix 1: Principis i valors
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— Mesurar l’impacte social del conjunt de Coop57 i de la qualitat de la democràcia interna. 

— Establir indicadors quantitatius (ex. índex de morositat) i qualitatius (ex. terminis de 
resposta a socis, procediments interns, canals de comunicació, grau de resposta a les 
expectatives dels socis). 

— Millorar i actualitzar els criteris d’admissió de socis a Coop57 (entitats que, per la seva 
naturalesa jurídica, no són les pròpies de Coop57).

— Especificar en un document (protocol), els criteris a tenir en compte perquè una entitat 
formi part de Coop57. 

4) Adhesió i seguiment d’entitats sòcies

— Mesurar a 3-5 anys l’impacte que ha tingut el finançament a cada entitat. Establir un 
procés de revisió de la comissió social d’aquelles entitats en sol·licitar finançament i quan 
hagin passat més de dos anys des de l’anterior revisió. O abans si hi ha indicis sospitosos. 
Seguiment de les entitats. No paternalisme ni fiscalització. Treballar amb instruments 
d’avaluació. Revisar les entitats (criteris generals consensuats a les comissions socials). 
Fer seguiment de les entitats sòcies, mitjançant diferents mecanismes: visita de la comis-
sió social, fer balanços socials. (7)

— Requisit: quan una entitat vol ingressar a Coop57 haurà d’obrir les portes a Coop57 
perquè informi als seus membres sobre Coop57. Promovent en l’entitat que les persones 
que hi estiguin associades es facin socis col·laboradors. Assegurar el coneixement del 
que implica pertànyer a Coop57 en el moment d’entrada. (4)

— Un seguiment més exhaustiu en l’accés a Coop57 per evitar el temps de carència, i que 
puguin accedir al crèdit immediatament. Crear indicadors d’avaluació de Coop57. (2)

— Afavorir la generació d’economia productiva més que les activitats vinculades al sector 
públic (subvencions). Discriminar el tipus d’interès.

— No al període de carència.

— Tota entitat que entri en Coop57 ha d’aportar com a mínim el 30% dels seus integrants 
com a socis col·laboradors.

— Regular l’entrada d’entitats, creant un model d’exigències (selecció) necessàries per a la 
incorporació, que respongui als principis i valors que defensa Coop57.

5) Relació amb les administracions

— Denúncia pública a l’administració per la demora en els pagaments a entitats sòcies. 

Propostes en grups de 8 persones

1) Formació i informació

— Requisit: quan una entitat vol ingressar a Coop57, haurà d’organitzar una reunió infor-
mativa perquè s’informi als seus membres sobre Coop57. Promovent l’entitat que les 
persones que hi estan associades s’en facin socis col·laboradors. 

Eix 1: Principis i valors
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— Assegurar el coneixement del que implica pertànyer a Coop57 en el moment d’entrada 
(a través de la comissió social, dotant-la de recursos humans i materials). 

— El Coop57 hauria de generar i absorbir eines didàctiques pròpies adreçades a les entitats 
i els socis col·laboradors amb una única finalitat: recordar, estendre i divulgar els «prin-
cipis i valors» del projecte.

— Crear mecanismes d’informació i de formació interna i externa sobre l’economia social, i 
que això faciliti o generi una participació més gran dels socis col·laboradors i les entitats 
sòcies. 

2) Participació i Comissió Social

— Donar eines i recursos al si de les comissions socials. Dotar i valorar les necessitats de 
cada comitè de secció (més formació, més estructura remunerada). Reforçar les comis-
sions socials amb més membres i recolzament tècnic perquè puguin fer un seguiment 
de les entitats sòcies. (2)

— Recollir les experiències de les diferents Comissions Socials a les seves trobades i inter-
canvis ja realitzats; unificar i aplicar les coincidències, responent a les diferències terri-
torials. Generar una estratègia d’aplicació comuna real. Potenciar la coordinació de les 
comissions socials mitjançant trobades dels seus representants de secció. (2)

— Participar/comprometre els socis col·laboradors en les estructures voluntàries de Coop57.

— Unificació i aplicació del mètode en les comissions socials. Recollint les experiències de 
les diferents comissions socials en les trobades i intercanvis que ja han tingut. Unificar o 
aplicar les coincidències, respectant les diferències territorials. I generar una estratègia 
d’aplicació comuna i real.

3) Indicadors i criteris

— Fomentar la incorporació d’una eina de balanç social a les entitats que formen part o 
que s’incorporen a Coop57 com a eina d’avaluació i seguiment de les entitats. Fomentar 
indicadors qualitatius i quantitatius d’avaluació i seguiment. Que Coop57 faciliti o formi 
les entitats sòcies per fer un balanç social estàndard que només es revisaria en cas de 
sol·licitar serveis. (2)

— Establir un criteri de coherència que potenciï el coneixement i la participació de les 
persones que formen part de les entitats en Coop57 i en l’Economia Social i Solidària.

— Que Coop57 estableixi un sistema d’avaluació i/o auditoria de l’impacte social de la seva 
activitat, com a instrument d’avaluació dels seus criteris i principis.

— Establir certs límits mitjançant avals/garanties als avançaments de subvencions d’aquelles 
administracions que tinguin problemes greus.

— Establir un procés de revisió per part de la comissió social d’aquelles entitats que sol·li-
citin finançament i que hagin passat més de dos anys des de la seva revisió anterior. O 
abans si hi ha indicis de sospita. Necessitat de fer una revisió d’entitats sòcies, clarificant 
i modificant: objectius-criteris, mètode-recollida de dades, recursos necessaris, anàlisi 
de les dades, i en general reforçament de personal i recursos. 

Eix 1: Principis i valors
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4) Adhesió i seguiment d’entitats sòcies

— Límits a autònoms, fundacions etc. Veure’n la implicació a REAS (XES, Mercat Social). 
Estudiar-ho per als projectes sense forma jurídica. Ampliar el debat sobre els límits a les 
diferents formes jurídiques o entitats sense formes jurídiques. (3)

— Tota entitat que entri a Coop57 haurà d’aportar com a mínim el 30% dels seus integrants 
com a socis col·laboradors. El no-consens en aquesta proposta ve de quan una entitat 
tingui dificultats econòmiques que afectin els seus membres, i a més a més a aquests se’ls 
exigeixi de ser socis col·laboradors. 

— Necessitat de revisió d’entitats sòcies (criteris, recursos, objectiu i recollida de dades, 
criteris d’anàlisi). Reforç per fer-ho en cada cas quan es necessiti. 

5) Relació amb les administracions

— Establir certs límits mitjançant avals/garanties als avançaments de subvencions d’aquelles 
administracions que tinguin problemes greus. (incorporat grup 3)

Propostes en grups finals

1) Formació i informació

— Formació, informació per a la participació. Crear mecanismes de formació, d’informació 
interna i externa sobre economia social per afavorir la participació de socis col·laboradors 
i socis en les estructures de Coop57. Recursos per a la divulgació i formació sobre 
Coop57, i per reforçar la implicació: materials didàctics, models de xerrades, etc. (2)

— Promoure el coneixement i la participació dels membres en una entitat en Coop57, 
i/o en l’economia solidària. Per exemple, establint una xerrada amb totes les persones 
sòcies, o altres fórmules que vagin en aquesta direcció. Establir sessions informatives a 
les entitats sòcies. Fomentar la sensibilització de les pròpies entitats sòcies cap als seus 
treballadors perquè augmenti el nombre de socis. 

2) Participació i Comissió Social

— Compartir criteris i contrastar el treball entre les comissions socials. 

— Que Coop57 faciliti materials per unificar criteris.

— Que les entitats es comprometin a augmentar la participació dels seus membres a 
Coop57, i que això sigui considerat un indicador de seguiment. 

— Dotar de les eines i recursos suficients les comissions socials en funció de les necessitats 
de cada secció. Reforçar amb personal remunerat que sigui un recolzament tècnic per al 
funcionament dels òrgans de Coop57.

— Ampliar la base social activa de Coop57. Estimular la participació. 

3) Indicadors i criteris

— Que Coop57 es doti d’un balanç social per avaluar el propi impacte de Coop57, i que 
serveixi per traslladar a l’avaluació de les entitats sòcies.

Eix 1: Principis i valors
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— Que les entitats es comprometin a augmentar la participació dels seus membres en 
Coop57, i que això sigui considerat un indicador de seguiment. 

— Necessitat de fer una revisió d’entitats sòcies, clarificant i modificant: objectius-criteris, 
mètode-recollida de dades, recursos necessaris, anàlisi de les dades, i en general reforça-
ment de personal i recursos. 

4) Adhesió i seguiment d’entitats sòcies

— Ampliar el debat sobre els límits a les diferents formes jurídiques o entitats sense formes 
jurídiques. Ampliar el debat sobre criteris econòmics i socials dels préstecs i criteris so-
bre les bestretes de subvencions de les administracions. Obrir reflexió sobre l’admissió 
de projectes no formals, i considerar l’entrada d’autònoms i fundacions quan estan en 
xarxes d’economia solidària. (2)

— Procés de revisió per part de la comissió social quan l’entitat sol·liciti préstecs, i hagin 
passat dos anys, o hi hagi indicis per avaluar (mentre les entitats no utilitzin el Balanç 
Social). 

— Seguiment i avaluació: 

— Millorar indicadors quantitatius (ex. morositat, préstecs) i qualitatius (termini 
de resposta a socis, comunicació, etc.).

— Exigir que es compleixi el balanç social (i donar-lo a conèixer on no es faci).

— Millorar l’acompanyament.

5) Relació amb les administracions

— Posicionament de Coop57: que faci una denúncia pública a l’administració perquè com-
pleixi els terminis de pagament de subvencions. 

Propostes al plenari

1) Formació i informació

— Formació i informació per afavorir la participació. Proporcionar eines (materials didàc-Formació i informació per afavorir la participació. Proporcionar eines (materials didàc-
tics, models de xerrades, etc.)

— Estimular i promoure que les persones membres de les entitats associades a Coop57 
hi participin com a persones sòcies estalviadores i en les estructures de la Cooperativa. 

2) Participació i Comissió Social

— Reforçar l’estructura operativa de Coop57: 

  – Més personal professionalitzat.

  – Dotar de prou eines i recursos a les comissions socials.

– Necessitat de reforç de la Comissió Social a través de la unificació de criteris i do-
cuments entre tot l’Estat. 

Eix 1: Principis i valors
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— Estimular i promoure que les persones membres de les entitats associades a Coop57 hi 
participin com a persones sòcies estalviadores i en les estructures de la cooperativa.

3) Indicadors i criteris

— Balanç Social com a eina clau per canalitzar aquesta avaluació i seguiment. 

— Millorar els indicadors qualitatius i quantitatius (termini de resposta a persones sòcies, 
morositat en la devolució, etc.). 

— Revisió i seguiment del compliment dels criteris socials de les entitats sòcies. Aquesta 
avaluació com a acompanyament a la millora contínua, no com a eina de control.

— Que la participació com a persones sòcies estalviadores sigui un indicador d’avaluació i 
seguiment de l’entitat (Balanç Social).

5) Relació amb les administracions

— Obrir un procés de reflexió per valorar els criteris d’admissió de projectes informals 
i d’altres formes jurídiques, especialment les que participen activament en l’economia 
solidària.

Eix 2. Creixement, organització en xarxa i participació

Propostes per parelles

1) Creixement

— Flexibilitat dels òrgans de secció territorial (en funció del nombre de persones).

— Creixement:

  – mitjans, infraestructura, formació, participació. 

    – es necessiten locals.

— Recolzament als territoris.

— Creixement ordenat a partir del que l’economia social demani realment i alhora faciliti 
que augmenti aquesta demanda

— Respectar els ritmes de cada secció territorial. No obligar des del «consell central» a 
seguir ritmes marcats. No imposicions.

— Flexibilitzar l’organització per permetre la creació de seccions locals amb competències 
variables segons necessitats/capacitats.

— El Coop57 hauria de tenir un creixement en nombre d’entitats i socis col·laboradors 
alhora que mantingui el coneixement, la confiança i l’operativitat en el tema decisions. 

— Valorar la possibilitat d’un o mig contracte laboral per poder atendre el creixement 
previsible.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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— Creació de sistemes de control del creixement il·limitat de Coop57.

— Creació de seccions locals/Seccions per activitats de les entitats. 

— Flexibilitat en la creació de grups locals segons les característiques de cada territori per 
a l’impuls i la gestió de l’activitat de la Secció.

— Aposta pel creixement de Coop57 en xarxa.

— Equilibri en el creixement assentant els processos en marxa sense perdre els principis bàsics.

— Adaptar l’estructura geogràfica/territorial a la seva realitat. Descentralitzar els paràme-
tres de gestió. 

— En la mesura del possible promoure grups locals o sectorials.

— Impulsar grups a nivell local allà on hi hagi massa crítica o interès en la propia secció, 
no per sistema.

— Aprofundiment del model descentralitzat, sobretot en l’àmbit de la gestió de l’activitat 
organitzativa de cada territori. P. ex.: pàgina web.

— Creixement «equilibrat» de Coop57 d’acord als mitjans disponibles en cada territori (en 
cas necessari , marcant uns paràmetres).

— Segons les característiques del territori crear subdelegacions que orientin, etc.

— Fomentar i recolzar el creixement territorial (no local), perquè cada territori decideixi. 

— Adreçar-se cap a grups promotors «no legalitzats».

— Reforçar els grups de treball existents.

— Creixement conservant sempre els principis.

— Fer subseccions per territoris i sectors. 

— Buscar respostes a les noves formes d’organització (grups informals, sense caràcter jurídic).

— Treballar per pensar alternatives jurídiques per emparar el desenvolupament futur. 

— Adequar les eines de gestió a la realitat i creixement de Coop57.

— Apostar pel creixement, però sense perdre de vista els valors i principis que sustenten 
Coop57.

— La creació de plataformes locals (seccions) sempre que siguin necessàries, però de forma 
no arbitrària.

— Dedicar recursos a fomentar la creació i aplicació de les noves tecnologies.

2) Comunicació / Formació / Participació

— Mecanisme per permetre la participació de socis 

   – caps de setmana

   – entre setmana

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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— Tallers formatius no presencials

— Fomentar la participació mitjançant Internet:

     – banc del temps (informació dels productes)

    – web de Coop57.

— Fer possible la formació a socis i entitats.

— Promoció i difusió per a entitats més informals sobre principis de Coop57.

— Fer més visibles els productes i serveis dels socis (Intercooperació).

— Fomentar la dinamització a les xarxes socials per augmentar la participació.

— Fer una Trobada cada 3 anys (amb participació de tothom).

— Fomentar la participació de les entitats en les comissions amb campanyes contínues

— Algun tipus de formació bàsica per a persones sòcies col·laboradores (i usada després 
dins de cada entitat per als seus propis membres)

— Aprofitar xarxes socials i noves tecnologies. Definir quin tipus d’eines i mecanismes de 
«control» perquè no sorgeixin dubtes/errors pel que fa al missatge que volem transme-
tre.

— Formació de formadors per a l’expansió en xarxa, sense haver d’augmentar la infraes-
tructura de Coop57.

— Establiment voluntari d’estructures a nivell local, segons criteri i decisió de les Assem-
blees territorials.

— Informació: assegurar que les informacions arribin a totes les persones que formen part 
de les entitats sòcies mitjançant l’ampliació amb elles de la llista de correus.

— Pla de formació de formadors (intern) que abordi clarament continguts com què és 
Coop57?, com funciona?, amb quins valors?, amb quins processos?, per a què serveix? 
Per a una informació a terceres persones més clara. 

— Comissió (Staff) Tècnica = Grup d’Experts en Participació (Eines)

— Crear una comissió que generi fórmules de formació i participació de les persones sò-
cies.

— Que el web de Coop57 obri fòrums d’opinió amb dinamitzadors que generin debats 
previs a les Assemblees sobre les qüestions que s’hi hauran de votar. 

— Formació oberta sobre Coop57.

— Assemblea anual general per mitjans virtuals (fòrum no físic de trobada i discussió), 
previ treball en seccions. Organització de Trobades cada dos anys o amb un altre pe-
ríode.

— Millora de les eines tècniques i informàtiques (major circulació d’informació des dels 
serveis centrals a les seccions) per obtenir una millora en la gestió/coordinació i per a 
una difusió més gran.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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— Més formació interna.

— Generar punts locals de Coop57.

— Assemblees prèvies a l’Assemblea General.

— Incrementar l’ús de les xarxes socials.

— Crear mitjans d’informació i comunicació. Xarxa de comunicació interna. 

— Processos de participació bàsics, no només en els òrgans establerts.

— Generar grups promotors a nivell local que treballin en formació /participació.

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu. 

— Formació per capacitar persones per a la difusió (amb o sense comissions de participa-
ció).

— Ampliar propostes amb mecanisme de debat a les assemblees.

— Fomentar oportunitats de participació i formació per a les persones sòcies col·laboradores 
i de serveis per acordar, de forma constant, les idees clau del projecte i que cada persona 
pugui ser-ne altaveu.

— Crear una forma pròpia de Coop57 d’usar la TIC per agilitzar els processos comunica-
tius i fer-los més eficients, permetent un nivell de participació més gran i més intens, 
continu i profund.

— Que en el moment d’entrada de l’entitat sòcia s’asseguri el coneixement de què és Coop57 
(exemple: sessions formatives internes en aquella entitat) i es promogui la incorporació 
dels socis, això asseguraria que l’entitat no només volgués el servei financer, sinó formar 
part d’una entitat en xarxa.

— Utilitzar en la formació i la comunicació xarxes alternatives socials com N-1 (és una 
xarxa social creada per col·lectius que treballen a nivell local). És alternativa a Face-
book.

— Creació de grups a nivell local en cada secció, per a un contacte més directe en-
tre les sòcies de Coop57, atenent a la realitat organitzativa de cada territori i a la 
societat.

— Complementar els espais de participació presencial amb l’ús d’eines telemàtiques que 
afavoreixin l’esmentada participació, els processos de gestió i d’acord amb els principis 
de Coop57 i la realitat del territori. 

— Buscar els mitjans necessaris per implicar totes les persones i entitats sòcies en la vida 
de Coop57.

— Creació d’una intranet per als grups de treball i la visibilització d’actes, informacions, 
presa de decisions.

— En cas de formació, que serveixi de comunicació, que no sigui només informativa.

— Crear una aplicació de gestió que permeti a les persones sòcies consultar l’estat dels seus 
comptes i també per Internet.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació



coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 d’octubre de 201162

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Aprofitar les noves tecnologies per a reunions virtuals i trobades de les diferents seccions 
territorials. Podrien valer també per a les «preassemblees».

— Utilitzar les TIC perquè flueixi la informació entre els òrgans territorials. 

— Fòrums a Internet sobre els eixos de la Trobada per continuar els debats. 

— Participació: ampliar la representació de la participació, més en les comissions més ne-
cessàries (seguiment i comissió social).

— Formació: compartir el que sabem. Creixement de saviesa. Alliberar persones que pu-
guin posar-hi límits: «professionalitzar» aquesta part. Ampliar els nostres coneixements, 
posar-hi mecanismes. 

— Formular criteris de participació en totes les estructures i càrrecs.

— Editar en paper una memòria anual en lloc dels butlletins semestrals i una carta o but-
lletí digital mensual a cada territori fonamentalment amb les incidències del territori.

— Augmentar la participació, quantitativa i qualitativa, mitjançant un treball intern de 
sensibilització i formació en les entitats i a les persones sòcies col·laboradores que generi 
motivació per l’economia social i Coop57.

3) Socis i sòcies col·laboradors

— Més pes de les persones sòcies col·laboradores a les assemblees.

— Incrementar la representativitat dels socis col·laboradors en els òrgans de Coop57, asse-
gurant-hi la representació femenina. 

— Representació dels socis col·laboradors, reduir el nombre de socis necessari per tenir 
representació. 

— Més protagonisme dels socis col·laboradors. 

— Augmentar el nombre de socis col·laboradors en els Consells de Secció i Consell Rector. 

— Que els socis col·laboradors tinguin més presència en els òrgans col·legiats. 

— Constituir comissions de treball per afavorir la participació dels socis col·laboradors.

— Reconsiderar una representativitat més grans de les persones sòcies col·laboradores en 
els òrgans corresponents. 

— Fomentar la formació sobre Coop57 dels socis col·laboradors com a mitjà perquè siguin 
elements actius de foment del projecte.

— Més atenció als socis col·laboradors; fomentar reunions de formació amb certa perio-
dicitat.

— Potenciar espais de trobada de socis col·laboradors perquè hi plantegin de forma auto-
gestionada la forma com volen participar.

— Donar representació proporcionalment a les estructures als socis col·laboradors i donar-
los informació i a qui en demani, formació. 

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Propostes en grups de 4 persones

1) Creixement

— Creixement sostingut i ordenat amb instruments adequats a partir del que l’economia 
social demani en realitat i alhora faciliti que augmenti aquesta demanda (recolzament a 
territoris i grups locals).

— Afavorir el creixement «equilibrat» de Coop57, d’acord amb els mitjans disponibles. 
Atenent a la realitat organitzativa de cada Secció Territorial, com en la incorporació de 
noves seccions territorials.

— Potenciar eines de difusió del projecte, per exemple:

    – Formació socis col·laboradors.

     – Creació de grups locals en cada Secció, etc.

     – Utilitzar les noves tecnologies.

— Creixement equilibrat (demanda, estructura, mitjans).

— Flexibilitzar la possibilitat d’organització de cada secció territorial en funció dels seus 
ritmes i necessitats. Possibilitat de generar comissions locals en funció de les necessitats. 

— Adaptar l’estructura territorial a la seva realitat, descentralitzant paràmetres de gestió.

— Promoure la creació de grups promotors a nivell local en les seccions territorials. No per 
sistema sinó segons necessitat i possibilitat (massa crítica).

— Creació de sistemes de control i gestió del creixement, valorant la possibilitat de con-
tractes laborals nous.

— Establiment voluntari d’estructures de Coop57 a nivell local, segons criteri i decisió de 
les Assemblees territorials (segons les seves realitats). 

— Mantenir a nivell global un creixement en el nombre d’entitats i socis col·laboradors 
de manera sostinguda, que mantingui el coneixement, la confiança i l’operativitat en la 
presa de decisions.

— Persona o estructura pensada per «alleugerir «el treball previ i els debats posteriors de la 
comissió social. Remunerada o alliberada de la pròpia organització.

— Apostar pel creixement sense posar en risc valors i principis.

— Pensar alternatives jurídiques que permetin emparar el desenvolupament futur.

— Adequar les eines de gestió per adaptar-les a la realitat i creixement de Coop57.

— Foment del creixement territorial (en més comunitats autònomes). 

— Ampliar la base social arribant a més territoris fent un seguiment del procés. Fer subsec-
cions a llocs molt «grans».

— Segons les característiques del territori crear subdelegacions, per exemple Andalusia 
oriental i Andalusia occidental.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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2) Comunicació / Formació / Participació

— Tallers formatius (semi-presencials).

— Fomentar la intercooperació (a través del web) de productes i serveis de les entitats 
sòcies.

— Fomentar la dinamització de xarxes socials amb tecnologies de la informació mitjançant 
la participació de socis (assistència presencial) i mitjançant trobades.

— Més pes dels socis col·laboradors en les Assemblees i de la participació dels propis tre-
balladors de Coop57 en els òrgans de gestió interns. 

— Formació bàsica igual per a socis col·laboradors i per als membres de cada entitat 
sòcia.

— Reflexió periòdica (p. ex. un trobada com aquesta cada 3 anys).

— Generar punts locals dotant-los de flexibilitat en el territori.

— Debat virtual previ a l’Assemblea de secció i general. 

— Millora de les eines tècniques i informàtiques, dins i fora. 

— Formació des de la base.

— Xarxa d’informació i comunicació interna (no només territorial, sinó també interterri-
torial.

— Utilitzar noves tecnologies (en comunicació interna, externa, però també per a la for-
mació interna) per facilitar la descentralització. Definir quines eines volem usar per a 
cada finalitat.

— Formació de «formadors». Facilitar a socis, col·laboradors i entitats, eines per explicar 
a la gent que no coneix Coop57 en què consisteix i en altres qüestions de banca ètica, 
mercat social, etc. 

— Compromís de cada entitat de difondre entre els seus treballadors la informació.

— Generar grups promotors a nivell local que treballin formació i participació.

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu de les TIC.

— Facilitar la participació dels socis col·laboradors, constituint comissions de treball i 
augmentant el nombre de socis col·laboradors en els Consells de secció i en el Consell 
Rector.

— Utilitzar amb finalitats formatives i comunicatives alternatives les xarxes socials i TIC 
en sentit ampli. 

— Que en el procés d’entrada d’una entitat nova, la Comissió Social s’encarregui de garantir 
que l’entitat sigui conscient del que implica formar part del projecte, a nivell de valors i 
de funcionament (mantenir la implicació).

— Promoure que les persones físiques integrants de cada entitat s’incorporin com a socis 
col·laboradors de Coop57. Publicar material formatiu per a sessions internes de les en-
titats sòcies. 

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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— Crear una comissió que generi propostes de formació i participació tant per a socis com 
per a d’altres persones que hi estiguin interessades (formació entesa com a mitjà de di-
vulgació).

— Obrir fòrums d’opinió en el web de Coop57, amb dinamitzadors que generin debats 
previs a les Assemblees.

— Pla de formació de formadors que abordi clarament continguts pràctics sobre el que és 
Coop57, com funciona, per a què serveix, quins valors té, de cara a tenir informació més 
bona per a terceres persones.

— Creació d’una Comissió Tècnica de recolzament a la participació a nivell global, que 
reculli i ofereixi recursos (metodològics, eines, etc.) per millorar la participació. 

— Intranet: mètode consultiu (actes, documents aprovats…), mètode participatiu (fòrums, 
propostes obertes…).

— Formació, compartir el que sabem, viquipèdia, educació financera. 

— Reforçar els canals i eines de participació: TIC, més gent, més persones estalviado-
res.

— Utilitzar les TIC per a reunions virtuals, fòrums, preparació d’assemblees, etc. i perquè 
flueixi la informació entre els òrgans de Coop57.

— Crear una aplicació de gestió que permeti als socis consultar l’estat dels seus comptes i 
altres serveis per Internet.

— Fòrums a Internet sobre els eixos de la Trobada per continuar els diferents debats 
iniciats. 

3) Socis i sòcies col·laboradors

— Més pes dels socis col·laboradors en les assemblees i de la participació dels propis treba-
lladors de Coop57 en els òrgans de gestió interns. 

— Més pes i protagonisme de socis col·laboradors.

     – en la part formal (Consells Rectors, comissions, etc.).

    – en altres fórmules noves.

— Incrementar la representativitat dels socis col·laboradors en els òrgans de Coop57, asse-
gurant-hi la representació femenina.

— Potenciar espais de trobada de socis col·laboradors perquè de forma autogestionada hi 
decideixin de quina forma volen participar. 

— Més atenció als socis col·laboradors, fomentant reunions, trobades, canyes, balls… amb 
certa periodicitat.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Propostes en grups de 8 persones

1) Creixement

— Creixement equilibrat del projecte de Coop57, d’acord amb l’estratègia de l’organització 
i els seus principis.

— Possibilitat de generar comissions locals amb prou flexibilitat en funció de ritmes i ne-
cessitats.

— Promoure la creació de grups a nivell local, descentralitzant paràmetres de gestió. No 
per sistema sinó segons necessitat i possibilitat on hi hagi una massa crítica.

— Creixement sostingut i ordenat amb instruments adequats a partir del que l’economia 
social demana en realitat i alhora faciliti que augmenti aquesta demanda (recolzament 
a territoris i grups locals).

— Establiment voluntari d’estructures de Coop57 a nivell local i/o sectorial, segons criteri i 
decisió de l’Assemblea Territorial segons les necessitats.

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu a partir de les TIC (això li trauria pes 
a l’estructura organitzativa, bàsica per al creixement)

— Recolzar i fer un seguiment a l’expansió «territorial» de Coop57. Deixant als diferents te-
rritoris autonomia per adaptar-se als seus condicionants territorials (desenvolupament 
local).

— Adequar les eines de gestió per adaptar-la a la realitat i creixement de Coop57.

— Reflexió i debat sobre noves fórmules jurídiques, com a part del creixement i adaptació 
a les realitats noves.

2) Comunicació / Formació / Participació

— Foment de la comunicació interna a nivell horitzontal i difusió externa del projecte.

— Ús de noves tecnologies per a la comunicació (interior i exterior) i la formació. Definir 
quines eines volem (Facebook, N-1, llistes de correu…).

— Formació des de la base: facilitar que els socis tinguin eines per explicar-li a la gent del 
carrer què són les finances ètiques, el mercat social, les cooperatives, etc. 

— A cada assemblea de secció on hagin de decidir-se certes qüestions, que hi hagi un debat 
previ virtual per anar-hi formats i informats. Possibilitat que algunes assemblees gene-
rals siguin virtuals, sempre que hi hagi trobades anuals (cada dos anys) estatals. 

— Que en el procés d’entrada d’una entitat nova la Comissió Social s’encarregui de garantir 
que l’entitat sigui conscient del que implica formar part del projecte Coop57 a nivell de 
valors i de funcionament (implicació).

— Formació per a socis col·laboradors i els membres de cada entitat social (cursos semi-
presencials).

— Reflexió periòdica (trobades presencials com l’actual).

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Més pes i accés dels socis col·laboradors i treballadors en els òrgans de govern i 
decisió.

— Creació d’una Comissió Tècnica de suport a la formació i la participació. A nivell global.

— Incrementar la representativitat dels socis col·laboradors en els òrgans de Coop57, aug-
mentant-hi la presència femenina.

— Obrir fòrums d’opinió en el web de Coop57 amb dinamitzadors que generin debats 
previs a les assemblees.

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu a partir de les TIC (això li trauria pes 
a l’estructura organitzativa, bàsica per al creixement).

— Obrir temes de debat entorn la informació actualitzada sobre la situació econòmica de 
les persones sòcies estalviadores per afavorir la transparència interna.

— Intranet: mètode consultiu, mètode participatiu (des del web de Coop57 és viable i «fà-
cil»). 

3) Socis i sòcies col·laboradors

— Donar més pes i protagonisme a les persones sòcies col·laboradores en espais formals i 
informals (nous espais).

— Més pes i accés dels socis col·laboradors i treballadors en els òrgans de govern i decisió.

— Més atenció als socis estalviadors mitjançant espais de formació, trobada i altres .

— Obrir temes de debat sobre ‘Informació actualitzada’ sobre situació econòmica de les 
persones sòcies estalviadores per afavorir la transparència interna.

— Potenciar espais de trobades, eines, recursos perquè els socis col·laboradors decideixin 
la seva forma de participar en Coop57 (intranet, acompanyament, comissions de parti-
cipació, Consell de secció…).

— Facilitar la participació dels socis col·laboradors constituint comissions de treball i aug-
mentant el nombre de socis col·laboradors en els Consells de secció i Consell rector.

Propostes en grups de 16 persones

1) Creixement

— Promoció de la creació de grups a nivell local (no sistemàticament sinó segons necessi-
tats i possibilitats).

— Obrir debat sobre la qüestió del creixement, possible reestructuració global de l’organit-
zació de Coop57 davant de la possibilitat de «morir d’èxit».

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu amb inclusió de les TIC.

— Creixement sostingut i ordenat fomentant major autonomia per proximitat (local i sec-
torial).

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Ampliar la base social arribant a més territoris fent un seguiment del procés. 

— Incorporar en el pla de treball l’estudi sobre l’adequació de la forma jurídica al desenvo-
lupament futur de Coop57.

— Adequar les eines de gestió a l’estructura i creixement de Coop57 (dotar d’informació 
accessible a les territorials, facilitar els processos de gestió…).

— Recolzar l’expansió territorial de Coop57.

2) Comunicació / Formació / Participació

— Combinar eines de comunicació física /virtuals.

— Aprofundir en el model organitzatiu/participatiu amb inclusió de les TIC.

— Formació per a socis col·laboradors i per als membres de cada entitat social (Cursos 
semi-presencials).

— Havent-ne analitzat la necessitat, establir el percentatge de participació més adequat. 

3) Socis i sòcies col·laboradors

— Fomentar la participació dels socis col·laboradors: 1) vinculant-la a formació/informa-
ció (en la fase d’acollida); 2) ús d’eines TIC; 3) reestructuració del percentatge de parti-
cipació als òrgans de gestió. 

— Més pes i accés dels socis col·laboradors i treballadors als òrgans de govern i decisió, 
mitjançant comissions de treball, i augmentar-ne la representació femenina. 

— Formació per a socis col·laboradors i els membres de cada entitat social (cursos semi-
presencials).

— Acompanyament i reforçament de la participació dels socis col·laboradors, aportant-hi 
recursos, eines i espais de treball. 

— Desenvolupar la intranet com una eina de treball i de participació, reflexió i consulta des 
del web de Coop57.

Propostes al plenari

1) Creixement

— Obrir el debat sobre la qüestió del creixement de Coop57, i plantejar-hi possibles rees-
tructuracions davant del creixement de l’entitat.

— Recolzar un creixement en extensió a territoris nous, i descentralització als territoris que 
en percebin la necessitat. 

— Adequar les eines de gestió a l’estructura i creixement de Coop57 (dotar d’informació 
accessible a les territorials, facilitar els processos de gestió, etc.), i estudiar la forma jurí-
dica adequada per a aquest desenvolupament.

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

3) Socis i sòcies col·laboradors

— Fomentar la participació de les persones sòcies col·laboradores vinculant-la a: for-
mació, informació i acompanyament; ús d’eines TIC (intranet); reestructuració del 
seu percentatge de participació en els òrgans de coordinació i decisió; augment de la 
representació femenina.

Eix 3: Intercooperació i mercat social

Propostes per parelles

1) Comunicació i informació. Promoure el coneixement entre les entitats

— Millorar el grau de coneixement i la comunicació entre entitats, socis i la seva interrela-
ció (esforç mutu per divulgar, actualitzar el directori, millorar el web). (17)

— Millorar l’accés a la informació sobre les entitats socials als socis col·laboradors i a la 
resta d’entitats, especificant-hi l’oferta actual de béns i serveis (pàgina web, butlletí digital 
mensual).

— Informar més dels projectes socials que Coop57 finança perquè això ajudarà a reforçar 
la base social de Coop57.

— Crear un directori d’entitats que produeixen béns i ofereixen serveis, i estructurat en 
forma de xarxa social.

— Optimitzar el web de cara al desenvolupament del mercat social i l’economia solidària.

— Que es posin en coneixement general les experiències que ja estan funcionant d’inter-
canvi/comunicació.

— Fer una base de dades amb totes les entitats que formen Coop57 i que n’expliqui les 
respectives activitats.

— Dissenyar una estratègia de comunicació per a la visualització social del sector i que 
pugui repercutir en el marc jurídic.

— Tenir un espai web/catàleg-guia on hi figurin totes les empreses de Coop57 i d’altres que 
s’hi sumin per poder-ne utilitzar els serveis i productes. (5)

— Web-catàleg coordinat amb portal de consum responsable i d’altres.

— Comptar amb una botiga on-line al web.

— Fer més publicitat de Coop57.

2) Intercooperació i mercat social

— Retroalimentar a través del mercat social els recursos existents per impulsar la inter-
cooperació, major coordinació entre xarxes, entitats, persones i territoris (trobades per 
zones, de comissions socials, etc.). (2)

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Que les persones i entitats sòcies de Coop57 disposin d’una targeta/carnet de pertinença 
al mercat social que els proporcioni avantatges en el consum de béns i serveis. Totes les 
persones i entitats pertanyents al mercat social en els territoris disposaran d’una targeta 
similar. Un avenç posterior al carnet/targeta podria ser la introducció d’una moneda 
social.

— Promoure la possibilitat d’establir bons–bescanvi com a moneda d’intercanvi.

— Fer que tant els socis com les entitats puguin cobrar en serveis (bons participatius).

— Participar i potenciar en les diferents xarxes d’economia social i solidària.

— Que Coop57 sigui un component més juntament amb altres actors o xarxes de l’eco-
nomia social i solidària en el foment i consolidació de la intercooperació i la creació de 
mercat social. Tenint molt present la realitat del desenvolupament d’aquestes xarxes en 
els diversos territoris.

— Actuar de «provocador» dels processos de construcció de xarxes d’economia social i 
solidària, i intercooperació per després convertir-se en un actor més de creixement nor-
malitzat d’aquestes xarxes.

— Que Coop57 participi activament en les xarxes d’economia alternativa i en els grups 
promotors del mercat social en els diferents territoris.

— Afavorir la formació i la informació de Coop57 i de la necessitat d’intercooperació i 
mercat social als socis de les cooperatives. (2)

— Generar un espai propi d’intercooperació adreçat a l’oferta i la demanda.

— Potenciar espais ‘perifèrics’ del mercat social.

— Dinamitzar entre tots el mercat social. (2)

— Difusió en espais populars del mercat social.

— Estratègies de Coop57 i de les entitats que la componen de projectar-se cap a l’exterior i 
fer extensiu el mercat d’economia social.

— Creació d’una coordinadora de mercat social (Coop57, Fiare, xarxa…).

— Establir un marc de funcionament consensuat on s’hi vegi reflectit el paper de Coop57 
dins del mercat social. Tenir en compte la diversitat de les realitats territorials.

— Incorporació de Coop57 als processos territorials de creació de mercat social promoguts 
per REAS i dinamitzar el procés en aquells territoris on no s’hi hagi començat a treballar 
(Andalusia, País Valencià…).

— En territoris on no hi hagi mercat social, Coop57 pot promoure’l o iniciar-lo.

— La necessitat de consumir els productes de les entitats sòcies (mercat social).

— Diferenciar els diferents productes dins del mercat social (exemple, totes les agroecolò-
giques…).

— Participar en els projectes de REAS.

— Potenciar el web de REAS.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Unificar els serveis de REAS i centralitzar les compres.

— Pagaments entre entitats de REAS a Coop57.

— Complementar-se amb REAS, sense repetir esforços.

— Fira de mostres de Coop57: 1r local, 2n autonòmiques, 3r estatal. (2)

— Vals per a socis col·laboradors, segons s’acordi, per intercanviar béns i serveis en el mer-
cat social.

— No duplicar activitats en l’àmbit de Coop57 que ja es donen en el mercat social (webs…).

— Coordinar-nos amb moltes organitzacions que vulguin un canvi social, obrir-nos a 
molts sense perdre la nostra identitat.

— Percentatge dels interessos dels socis en vals per gastar en entitats sòcies o per a la crea-
ció de projectes nous (voluntariat).

— Fer trobades de reflexió, debat i intercanvi com la Trobada estatal (que acabem de fer) 
amb més periodicitat. Trobades reals i virtuals. (3)

— Fomentar trobades dels socis col·laboradors.

3) Moneda social

— Les entitats haurien de promoure la moneda social, Coop57 hauria de ser qui la promo-
gués. Els interessos que reben els socis col·laboradors podria revertir-los amb vals per fer 
bescanvis amb les entitats associades. Debatre l’alternativa de la moneda social. (5)

— Apostar a llarg/mitjà termini per la moneda social amb un pas previ d’interactuació de 
les entitats que componen Coop57.

— Conèixer projectes que apliquen la moneda social, per si és viable aplicar-la en algun 
moment.

— Estudiar el tema de la moneda social i els bescanvis per arribar a propostes concre-
tes. (2)

— Per no perdre la perspectiva de la moneda social i provar pràctiques similars (bons so-
cials per remunerar el capital de socis col·laboradors).

4) El rol de Coop57

— El Coop57 com a facilitador, impulsor, promotor i divulgador de l’economia social. (3) 

— La intercooperació com un criteri més juntament amb la resta de criteris socials per 
concedir un crèdit-préstec. (2)

— Establir indicadors que facilitin a Coop57 la concessió de préstecs. (2)

— Donar més divulgació a les eines financeres d’intercooperació existents i als productes i 
serveis de totes les entitats sòcies.

— Els principis i valors de Coop57 que reverteixin en les entitats de la xarxa d’economia 
social i promoguin consum responsable i crític.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Que Coop57 aposti de manera especial perquè es creïn a l’interior del mercat social 
empreses solidàries que proveeixin serveis o béns de què no disposem actualment sota 
criteris ètics: energia, telefonia, etc.

— Acompanyar les propostes solidàries, no liderar.

— Estudiar possibilitats de llançar-se a l’àmbit internacional, llançar Coop57 a d’altres paï-
sos i que estigués coordinat.

— Crear grups de recolzament en les seccions territorials, en nuclis de població més petits 
per difondre i dinamitzar.

— Recolzar instruments financers (cambra de compensació mútua).

— El Coop57 com a dinamitzador per donar a conèixer les diferents experiències.

— Fer possible a través de Coop57 serveis financers convencionals per mitjà de finances 
ètiques (Fiare).

5) Altres 

— Foment de l’autoocupació en forma cooperativa i millorar els canals de comunicació per 
donar a conèixer aquesta via.

— Fer públic el debat sobre les iniciatives cooperatives com a eina per a l’autoocupació.

— Estudiar la viabilitat de crear una cooperativa la funció de la qual sigui difondre el coo-
perativisme i l’economia social.

— Que les cooperatives prioritzin la selecció de proveïdors entre les cooperatives.

— Plantejar com a objecte de treball l’economia informal.

Propostes en grups de 4 persones

1) Comunicació i informació. Promoure el coneixement entre les entitats

— Promoure, millorar i optimitzar el web i altres canals per a la interrelació de coneixe-
ment de les entitats i socis que formen part de Coop57. (9)

— Que el web sigui per a consultes i operacions. Que hi hagi un índex per sectors.

— Crear un directori d’entitats que produeixen béns i ofereixen serveis i estructurar-lo en 
forma de xarxa amb el finalitat que les cooperatives prioritzin la selecció de proveïdors 
entre cooperatives i entitats de l’economia social. (2)

— Botiga on-line amb catàleg de serveis de tots els socis.

— Compartir una base de dades d’entitats amb altres xarxes d’economia solidària a nivell de 
serveis i productes de les entitats. (2)

— Facilitar la informació i ajudar a visualitzar entre les entitats i les cooperatives que 
l’intercanvi de productes i serveis sigui la moneda social.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Informar més sobre els projectes socials als quals Coop57 finança i fomentar el coneixe-
ment de la labor d’entitats sòcies: web, directoris, guies…

— Donar més divulgació a les eines d’intercooperació existents i als productes i serveis de 
les entitats socials. Per exemple: bases de dades, web per afavorir el coneixement mutu 
i el mercat social. (2)

2) Intercooperació i mercat social

— Promocionar xarxes reals (fires, festes, trobades…) o virtuals (web…) d’intercanvi de 
les associacions i cooperatives que integren Coop57, actuant com a facilitador més que 
cridar de forma activa.

— Organitzar una fira anual d’economia social.

— En les entitats que treballen ja en xarxa estudiar la possibilitat de crear una cambra de 
compensació mútua de les operacions entre elles.

— Permetre que l’interès de l’estalvi sigui bescanviable per productes i serveis de les 
cooperatives que formen Coop57 sempre com a una opció contemplant-hi incentius 
d’augment d’interès sempre que aquests es bescanviïn al 100%.

— Plantejar com a objecte de treball l’economia informal.

— Participar en la dinamització del mercat social (sense portar-la).

— Retroalimentació a través del mer cat social dels recursos existents. Més coordinació 
entre xarxes, entitats, persones i territoris (trobades per àrees i de les comissions socials).

— Que tant els socis com les entitats puguin pagar/cobrar amb els serveis.

— Facilitar i millorar el pagament entre entitats.

— Crear una coordinadora a nivell estatal de mercat social, crear base (participació horit-
zontal), entre totes les xarxes.

— Intercooperació de Coop57 als processos territorials de creació de mercat social que ja 
són promoguts per REAS i dinamitzar el procés en territoris on no existeix.

— Establir el percentatge d’interès de socis en vals per gastar en productes/serveis del mer-
cat social per a noves entitats (voluntàriament).

— Creació i difusió d’un espai físic per a la interacció entre el mercat social i el públic (com 
per exemple, fires…). (3)

— Dinamitzar a través del nostre consum el mercat social.

— Proposar un nou instrument d’intercanvi per afavorir la intercooperació mútua (bons-
bescanvi, banc d’hores…).

— Coordinació amb REAS per al catàleg de productes i serveis en el portal de consum 
responsable. No duplicar esforços.

— Crear grups de recolzament en les seccions territorials en nuclis de població més petits.

— Fomentar la trobada entre socis, i augmentar la seva participació en òrgans fonamentats 
en nombre de socis.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Trobades de reflexió i debat com aquesta amb més periodicitat, tal vegada aprofitar 
l’Assemblea anual per fer-ho.

— Investigar en l’àmbit internacional iniciatives similars i estudiar la possibilitat de llançar-
hi Coop57.

— Generar processos de formació entre socis, cooperatives de Coop57 i mercat social.

— Que Coop57 sigui provocador i component juntament amb altres actors o xarxes de 
l’economia solidària en el foment i consolidació de la intercooperació i la creació de 
mercat social. Això anterior tenint en compte la realitat del desenvolupament d’aquestes 
xarxes en els diversos territoris i de creixement horitzontal.

3) Moneda social

— Podria estudiar-se i formar projectes, experiències i propostes vinculades a la moneda 
social, bescanvi, encara que no sigui prioritari.

— Conèixer els projectes que apliquen la moneda social (de molt diverses menes), per si és 
viable aplicar-la en algun moment.

— Moneda social, que les entitats hauran de promoure encara que no ha de ser una prio-
ritat de Coop57 com tal.

— Apostar per la moneda social, fer-ne una prova pilot. (2)

— Debat sobre la creació d’una moneda social pròpia de Coop57 que fomenti l’ús/consum 
dels socis i entitats.

— Per no perdre la perspectiva de la moneda social, començar amb pràctiques senzilles de 
‘bo social’ per remunerar el capital invertit de les persones sòcies col·laboradores.

4) El rol de Coop57

— El Coop57 com a dinamitzador per donar a conèixer les diferents experiències d’eco no-
mia social, participant de manera activa en les xarxes de REAS.

— El finançament de projectes ha de ponderar-se en funció de diferents paràmetres pri-
mant-ne la repercussió social per davant de la cooperació intercooperativa.

— Establir el marc d’actuació de Coop57 entre entitats i en les xarxes, com a cohesionador 
i consensuat. Sense perdre la identitat de cada territori.

— No duplicar actuacions en Coop57 si ja es donen en el mercat social.

5) Altres

— Crear una fórmula (cooperativa, xarxa, plataforma…) la funció de la qual sigui la difu-
sió del cooperativisme i l’economia social.

— Crear una cooperativa amb l’objecte de donar a conèixer i informar el públic general del 
sector de l’economia social i solidària.

— Plataforma de sensibilitat i denúncia perquè les xarxes o els sectors manifestin les 
situacions injustes que els menen a la sol·licitud de crèdit (ex. tercer sector, subven-
cions).

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Fomentar l’autoocupació en forma cooperativa i millora dels canals de comunicació per 
donar a conèixer aquesta via.

— Fer un debat públic sobre les iniciatives cooperatives com a eina per a l’autoocupació.

Propostes en grups de 8 persones

1) Comunicació i informació. Promoure el coneixement entre les entitats

— Promoure el coneixement (activitats, productes, serveis…) entre entitats i entre entitats 
i socis (a través de TIC, webs, directoris, etc.). (3)

— Millorar la comunicació no només a través d’una millora del directori en el web, accés 
directe a REAS, sinó també aprofitant espais per parlar de les entitats sòcies a nivell local 
(com el mercat social). (2)

— Compartir la base de dades d’entitats amb altres xarxes d’economia solidària a nivell de 
productes i serveis…

— Potenciar un espai web fàcil (per a persones que no siguin destres en les noves tecnolo-
gies) amb les empreses de Coop57 per poder utilitzar serveis i productes classificats per 
sectors , botiga on-line. (3)

— Informar més sobre els projectes socials que Coop57 finança, fomentar el coneixement 
de la labor de les entitats sòcies (web, directori, guies…) i dels instruments financers 
d’intercooperació.

2) Intercooperació i mercat social

— Promoure espais de trobada, amb debats i activitats específics (mercat social…) per aug-
mentar el coneixement, la interrelació i la intercooperació entre entitats. (3)

— Permetre que l’interès de l’estalvi sigui bescanviable en productes i serveis de les coope-
ratives que formen Coop57 sempre com una opció contemplant-hi incentius d’augment 
d’interès sempre que aquests es bescanviïn al 100%.

— Entre els instruments financers d’intercooperació, podria crear-se una cambra de com-
pensació, bo social i moneda social.

— Guanyar avantatges com més intercooperació hi hagi, pel que fa a rebre béns i serveis, 
‘valor cooperatiu’ del producte.

— Estimular juntament amb altres actors o xarxes d’economia solidària, el foment i 
consolidació de la intercooperació i la creació de mercat social. Tenint en compte 
la possibilitat de desenvolupament d’aquestes xarxes en els territoris i de creixement 
horitzontal. (2)

— Investigar, conèixer altres iniciatives que les de Coop57 de cara a un consum internacio-
nal sostenible, ecològic i just.

— Organitzar una fira anual del món cooperativista en el mercat social.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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— Generar processos de formació i conscienciació entre socis de Coop57 i socis col·labo-
radors de Coop57 per dinamitzar el mercat social (utilitzar potencial intern).

— Fomentar la reflexió a nivell dels consells rectors de crear una coordinadora del mercat 
social.

— Informació i participació activa de Coop57 als processos territorials de mercat social 
dinamitzats per REAS. Dinamització del procés de creació de mercat social en territoris 
on REAS no hi és.

— Crear grups de suport en les seccions territorials en nuclis de població més petits (difon-
dre Coop57, conèixer entitats i persones per a la intercooperació).

3) Moneda social

— Encara que no sigui prioritari en aquest moment, podrien estudiar-se experiències i 
propostes vinculades al mercat social o la moneda social, intercanvis, bescanvis, econo-
mia informal.

— Fomentar un debat sobre la creació i estudiar el tema de la moneda social i dels bescan-
vis per arribar a propostes concretes. (3)

— Apostar per la moneda social (passos intermedis), percentatge d’interessos per a les 
persones sòcies en vals per a entitats o per a la creació de noves entitats (carnet dia-
gonal).

— Fer una prova pilot amb moneda social.

4) El rol de Coop57

— Establir un marc d’actuació de Coop57 entre entitats, com a cohesionador amb el finali-
tat de potenciar la identitat de cada territori.

5) Altres

— L’objectiu fonamental de Coop57 és fomentar l’economia social i actualment es veu fo-
rçat a finançar dèficits de les administracions públiques en detriment de l’economia so-
cial (denunciar si és necessari).

Propostes en grups de 16 persones

— Accions per mostrar l’accés a la informació dels béns i serveis que s’ofereixen per les 
entitats sòcies, augmentar el consum ètic.

— Utilitzar el web de consum responsable i el web propi i que siguin les pròpies entitats que 
els actualitzin, botiga on-line.

— Fer fires complementàries (intern/extern) periòdiques i locals, amb convidats, presenta-
cions d’experiències nacionals i internacionals.

Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malaurada-
ment s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en aquesta publicació.

Eix 3: Intercooperació i mercat social
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Propostes en grups de 32 persones

— Promoure el coneixement (activitats desenvolupades, productes, serveis) entre entitats i 
entitats i socis i entre xarxes a través de les TIC, web, directoris, etc.

— Crear un directori tant en el web com en paper per a les entitats i persones sòcies que 
aplegui serveis i productes.

— Compartir i difondre les bases de dades d’entitats i altres xarxes d’economia solidària a 
nivell de productor, serveis, etc. Amb l’objectiu de catalitzar iniciatives emmarcades en 
l’economia social. Sempre tenint en compte les característiques territorials.

— El Coop57 ha de denunciar i fer visible les tensions financeres que suposa assumir els 
dèficits de liquidesa, impagaments, endarreriments de les administracions.

— Encara que no sigui prioritari en aquest moment, podrien estudiar-se experiències i 
pro postes vinculades a la moneda social, intercanvi, bescanvis i economia informal.

— Mercat social: Intercooperació, trobades, coordinació entre col·laboradors. Més coordinació 
entre xarxes, entitats, persones i territoris. Difusió interna de productes i serveis d’entitats.

— Interessos, moneda social: intercanvi entre productes i serveis per interès de l’estalvi de 
les persones sòcies. Que les entitats han de promoure-la.

— Principis i valors de Coop57. Promotor i divulgador de l’economia social. Promoure un 
consum responsable i crític entre les entitats i les persones. Més enllà de la «qualitat» i 
d’allò intern.

Eix 4. Sistema integral de finances ètiques

Propostes per parelles

1) Sistema de finances ètiques

— Prioritzar i consolidar en la seva forma i serveis Coop57, com a base per poder partici-
par en el sistema de finances ètiques.

— Fer evident/accentuar el caràcter de Coop57. Singularitzar el projecte en un context 
integrador.

— Que Coop57 continuï mantenint la seva autonomia, identitat i finalitats.

— Ser pràctics en la construcció d’organització en xarxa que pugui donar respostes inte-
grals a les necessitats financeres de persones, col·lectius i entitats.

— Participació en la creació d’una banca ètica, mantenint la nostra identitat.

— Que Coop57 participi activament en la creació de la banca ètica a l’Estat espanyol i a 
nivell europeu, tenint-hi una incidència clara i un pes específic.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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— Generar una estructura més generalista que promogui les finances ètiques.

— Proposar una aliança a nivell internacional amb la banca ètica italiana i francesa.

— Participar i fomentar la creació d’una banca ètica.

— Potenciar el sentit de Coop57. Afavorir altres usos i serveis dels nostres diners, com pot 
ser Fiare.

— Recolzar la creació del banc ètic Fiare (aliança internacional).

— Recolzar activament el procés de creació/consolidació del projecte Fiare.

— Seguir participant en el projecte Fiare sense perdre l’autonomia i la identitat.

— Conèixer la situació actual del projecte Fiare (viabilitat d’operar amb «firma bancària») 
i en funció d’aquesta informació debatre en el conjunt de Coop57 els passos següents a 
donar (captació de fons, difusió del projecte, altres…) i el grau de vinculació.

— Potenciar un projecte comú amb Fiare amb l’objectiu de crear una banca ètica operativa.

— Afavorir la vinculació a Fiare de les persones sòcies de Coop57.

— Més informació sobre Fiare.

— Més informació sobre el procés i la relació Coop57-Fiare, i estudiar també altres opcions 
existents.

— Fiare o altres entitats (AIS «O Peto», p. ex.). Més informació. Preguntes-respos tes.

— Mantenir-nos en Coop57 com a cooperativa de serveis financers com fins avui, mirant 
de millorar amb Fiare els acords de col·laboració, oferint als nostres socis i col·laboradors 
aquells serveis que no podem donar per les nostres limitacions.

— Arribar a acords amb altres entitats financeres per disposar de tota l’operativa bancària 
(mitjà termini).

— Ampliar col·laboracions per abastar més productes financers.

— Treballar per a la creació d’un sistema de finances ètiques, amb Fiare i les altres entitats, 
però sense abandonar els nostres principis (compte, Triodos!).

— Articular en la mesura de les seves possibilitats la connexió de les persones associades 
amb la banca ètica.

— Diferenciar per al possible soci col·laborador què és la banca tradicional i què és Coop57.

— És necessària l’ampliació de serveis financers a socis col·laboradors i persones físiques, 
però mirant molt bé com. Considerar i analitzar més en detall si Fiare és el soci adequat. 
Ampliar informació a possibles socis col·laboradors: diferències entre la banca conven-
cional i Coop57.

— Banc no, més endavant.

— Representar davant de la societat la ciutadania amb opció per les finances ètiques davant 
d’altres alternatives.

— Establir acords amb realitats de banca cooperativa per al desenvolupament de projectes 

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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(ampliar la xarxa de complicitats). Més recursos per a l’economia social.

— Fomentar iniciatives de trobades per articular les diferents xarxes d’economia solidària 
al voltant d’un sistema de finances ètiques a través d’actes, materials.

— Participar amb altres projectes bancaris ètics per dinamitzar l’economia social i soli-
dària.

— Potenciar la complementarietat amb altres eines de finances ètiques, sent-ne un actor 
principal en aquest pol.

— Millorar la difusió i la visualització de Coop57 dins del sistema de finances ètiques i 
solidàries, amb les seves característiques pròpies i la seva interrelació amb altres.

— Definir amb claredat les maneres de col·laboració Finances Ètiques - Economia Soli-
dària, amb la nostra, la identitat transformadora.

2) Relació amb les administracions

— Col·laboració amb les administracions locals per estendre i visibilitzar més Coop57.

— Col·laborar amb les administracions només a nivell local i com a iguals.

— Col·laboració amb organismes públics per a la recerca de noves fórmules d’emprenedoria 
i com a via de divulgació de Coop57.

— Crear sinergies amb administracions locals.

— Aliances amb l’Administració.

— Ampliar la xarxa de complicitats i la base social d’administracions i col·lectivitats en allò 
micro (local).

— Reflexionar més sobre la participació amb l’administració pública.

— Col·laboració amb l’administració local només quan puguin considerar-se «companys 
de viatge».

— Col·laborar amb les administracions en la mesura que nosaltres controlem aquesta 
col·laboració i no en depenguem.

— Sense tancar cap porta, es veu la dificultat de cooperació entre Coop57 i l’administració. 
Més que Coop57 s’acosti a l’administració, que sigui al revés i l’administració faci auto-
crítica.

— En principi, no buscar aliances amb entitats públiques, però considerar-ne algunes de 
forma puntual si són d’àmbit rural o de tipus de recuperació de memòria històrica.

3) Serveis financers de Coop57

— Promoure nous productes financers específics per a projectes d’alt risc, d’intercooperació, 
d’iniciatives noves per al mercat social.

— Debatre les opcions de risc sota criteris amplis. 

— Més presència d’inversions en sectors emergents (per servei o per producte), malgrat 
que siguin de risc. Estudiar i dissenyar el mecanisme apropiat.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques



coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 d’octubre de 201180

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Creació de la Fundació Business Angel.

— Crear una fundació (o una altra eina) per donar diners a projectes d’alt risc però amb 
interès social.

— Recerca d’eines que permetin assumir riscos més grans per al recolzament de projectes 
viables de finançament difícil.

— Buscar la fórmula de crear productes de capital risc dins de la pròpia estructura sense la 
necessitat de crear una fundació.

— La fundació no ens agrada, seria l’últim recurs per qüestions d’impossibilitat legal.

— Buscar una fórmula més idònia que la fundació per fer possibles projectes de capital risc.

— Considerar no utilitzar o crear la figura d’una fundació per a certes transaccions; sospe-
sar altres formes de poder fer-ho.

— El Coop57 no aposta per crear una fundació pròpia com a instrument per a operacions 
financeres d’alt risc, sinó que aposta per buscar altres formes (compartides amb altres 
estructures o no) per donar resposta a aquestes necessitats especials.

— Per diversificar l’entrada d’ingressos, generar una plataforma a Internet per finançar pro-
jectes de tot tipus d’entitats que compleixin els principis de Coop57.

— Més fluïdesa en la informació. No a la fundació.

— Crear nous instruments financers conjuntament amb altres actors (p. ex. projectes de risc).

— Més difusió per captar més socis col·laboradors (inversors): en l’àmbit associatiu, en 
l’àmbit cooperatiu i el públic en general.

— Encomanar a una estructura professional/cooperativa que s’encarregui de la difusió.

— Fomentar el coneixement i ús d’eines de finançament que permeti accedir a finançament 
a les entitats, i a les persones de participar-hi.

— Fer conferències-xerrades per donar a conèixer l’activitat de Coop57.

— És necessària l’ampliació de serveis financers a socis col·laboradors i persones físiques, 
però mirant molt bé com. Considerar i analitzar més en detall si Fiare és el soci adequat. 
Ampliar informació a possibles socis col·laboradors: diferències entre la banca conven-
cional i Coop57.

— Estendre nous serveis a les persones individuals.

— Ampliar els serveis relacionats amb fons propis. Protagonisme dels socis col·laboradors.

— Crear un producte d’estalvi sense interès.

— Augmentar serveis: comprar entre entitats i socis i sòcies a costa dels ingressos realitzats 
a Coop57 (portal web).

— Nou producte d’actiu: presento una factura emesa i Coop57 em presta un percentatge 
(per exemple el 70%). Quan la cobro passem comptes. I així de forma àgil (diners en una 
setmana) amb totes les factures que jo necessiti.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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— Avançar les línies de flexibilització dels productes financers de cara a donar resposta 
a les noves demandes de les entitats de Coop57 (ex.: bestreta de factures més flexible, 
etc.).

— Retorn de préstecs: retornar més si el projecte va bé.

— Per part de Coop57, fomentar més el préstec participatiu: beneficia ambdues parts 
(proximitat, retroalimentació, recolzament, etc.).

— Creació de crèdits participatius i crèdits en funció dels resultats.

— Fomentar els bons participatius.

— Estudiar la possibilitat de préstecs privats entre socis dins de l’ideari de Coop57 (Comis-
sió social…).

— Que el soci col·laborador de Coop57 s’acosti a projectes i hi participi, on el resultat social 
és més important que l’econòmic.

— Buscar la fórmula legal que permeti a les persones associades arriscar més amb els seus 
estalvis, sempre que hi hagi benefici social.

— Caixa de resistència per a cooperatives o projectes amb dificultats.

4) Economia social i solidària i mercat social

— Establir les relacions mútues amb altres entitats i xarxes d’economia solidària.

— Augmentar serveis: comprar entre entitats i socis i sòcies a costa dels ingressos realitzats 
a Coop57 (portal web).

Propostes en grups de 4 persones

1) Sistema de finances ètiques

— Que Coop57 continuï mantenint la seva autonomia, identitat i finalitats. (2)

— Prioritzar i consolidar, en la seva forma i serveis, Coop57 com a base per poder partici-
par en el sistema de finances ètiques.

— Fomentar iniciatives de trobades per articular les diferents xarxes d’economia solidària 
al voltant d’un sistema de finances ètiques a través d’actes, materials.

— Generar una estructura més generalista que promogui i representi les finances ètiques (i 
a la ciutadania amb aquesta opció). Acceptar la responsabilitat de compartir experièn-
cies (si cal arribar a fer-ho).

— Definir amb claredat la forma de col·laboració en els àmbits de les finances ètiques i de 
l’economia solidària amb la nostra identitat ben definida.

— Treballar per a la creació d’un sistema de finances ètiques, amb Fiare i les altres entitats, 
però sense abandonar els nostres principis (compte, Triodos!).

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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— Que Coop57 participi activament en la creació de la banca ètica a l’estat espanyol i a 
nivell europeu tenint-hi una incidència clara i un pes específic. (2)

— Millorar la col·laboració amb Fiare oferint als nostres socis i col·laboradors els serveis 
que no podem donar per les nostres limitacions i mantenint-nos com a cooperativa de 
serveis financers.

— Afavorir la vinculació a Fiare de les persones sòcies col·laboradores de Coop57.

— Conèixer les necessitats de serveis financers dels socis col·laboradors de Coop57 perquè 
puguin ser ateses per Fiare.

— Participar més a Fiare, sempre i quan Coop57 estigui assentat territorialment.

— Participació en la creació d’una banca ètica (Fiare), mantenint la identitat de Coop57.

— Continuar la col·laboració amb Fiare.

— Arribar a acords amb altres entitats financeres ètiques (Fiare) per disposar de tota 
l’operativa bancària.

— Conèixer la situació actual del projecte Fiare (viabilitat d’operar amb «firma bancària») 
i en funció d’aquesta informació debatre en el conjunt de Coop57 els passos següents a 
donar (captació de fons, difusió del projecte, altres…) i el grau de vinculació.

— És necessària l’ampliació de serveis financers a socis col·laboradors i persones físiques, 
però mirant molt bé com. Considerar i analitzar més en detall si Fiare és el soci adequat. 
Ampliar informació a possibles socis col·laboradors: diferències entre la banca conven-
cional i Coop57.

— A partir d’una informació adequada, decidir si se vol estar de forma activa i participativa 
a Fiare o no.

— Necessitem més informació sobre Fiare.

2) Relació amb les Administracions

— Crear sinergies amb administracions locals.

— No buscar aliances amb entitats públiques, però considerar-ne algunes de forma puntual 
si són d’àmbit rural o de tipus de recuperació de memòria històrica.

— Condicionar les formes de participació de Coop57 en projectes promoguts per les ad-
ministracions públiques (ajuntaments, especialment) a una autocrítica prèvia d’ells ma-
teixos i a un interès social clar dels projectes que proposin.

— Col·laborar amb l’administració local només quan puguin considerar-se «companys de 
viatge».

3) Serveis financers de Coop57

— Promoure productes i serveis financers específics que permetin recolzar projectes d’alt 
risc amb criteris amplis, d’intercooperació, d’iniciatives noves de mercat social.

— Recerca d’eines que permetin assumir riscos més grans per al recolzament de projectes 
de difícil finançament.
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— Fomentar el coneixement i l’ús d’eines de finançament existents que permetin accedir a 
les entitats a finançament per a projectes de difícil finançament.

— Estudiar la possibilitat de préstecs privats entre socis dins de l’ideari de Coop57.

— Nou producte d’actiu: presento una factura emesa i Coop57 em presta un percentatge 
(per exemple el 70%). Quan la cobro passem comptes. I així de forma àgil (diners en una 
setmana) amb totes les factures que jo necessiti. Factoring amb un límit.

— Avançar les línies de flexibilització dels productes financers de cara a donar resposta a 
les noves demandes de les entitats de Coop57 (flexibilització de la bestreta de factures, 
préstecs participatius, etc.).

— Nous productes i serveis: anticipar factures i subvencions.

— Retorn de crèdits en funció del resultat.

— Per part de Coop57, fomentar més el préstec participatiu: beneficia ambdues parts 
(proximitat, retroalimentació, recolzament, etc.).

— Incrementar la intensitat de la vinculació i participació econòmica dels socis col·la bo ra-
dors de Coop57 a través d’operacions financeres concretes (per finançar projectes d’alt 
interès social).

— Crear un producte d’estalvi sense interès.

— Que les retribucions del passiu d’allò aportat pugui ser en serveis de les entitats. (2)

— Buscar la fórmula legal que permeti a les persones associades arriscar més amb els seus 
estalvis, sempre que hi hagi benefici social.

— Creació d’una fundació per canalitzar projectes de risc i operacions que Coop57 no 
pugui realitzar per limitacions legals.

— Creació d’una fundació (una altra eina?) → Donacions.

— En lloc d’una fundació, que Coop57 emeti títols participatius de risc amb una bona 
explicació.

— Considerar no utilitzar o crear la figura d’una fundació per a certes transaccions; consi-
derar altres formes de poder fer-ho.

— No volem una fundació, però sí que s’estudiïn d’altres fórmules per a operacions de risc 
amb alt contingut social.

— Crear nous instruments conjuntament amb altres actors (p. ex. projectes de risc), més 
aviat fons solidaris o altres iniciatives que no siguin una fundació.

— Per diversificar les fonts d’entrada de finançament per a entitats, es crearia una platafor-
ma de crowdfunding on Coop57 en garantiria la finalitat ètica del projecte finançat. Eina 
d’un nivell d’autogestió molt alt.

— Caixa de resistència per a cooperatives en dificultats.

— Augmentar serveis: possibilitat que els serveis entre entitats i persones associades pugui 
fer-se a costa del capital ingressat en Coop57.
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— Fer conferències-xerrades per donar a conèixer l’activitat de Coop57.

— Més fluïdesa en la informació i complementar i millorar els serveis existents.

— Sistema informàtic que doni més informació a les persones associades i fluïdesa a les 
necessitats d’informació i de treball territorials.

— Difusió del projecte de Coop57 → més estalvi → més recolzament a projectes.

— Augmentar transparència, informació, facilitat i immediatesa per a la captació de socis 
col·laboradors.

4) Economia social i solidària i mercat social

— Fomentar la xarxa amb entitats amb les quals compartim valors (sinergies i persones).

Propostes en grups de 8 persones

1) Sistema de finances ètiques

— Prioritzar la forma i la causa de Coop57, mantenint l’autonomia i la idiosincràsia de 
Coop57.

— Consell d’entitats de finances ètiques.

— Definir el marc de les finances ètiques i on s’hi emplaça Coop57 per difondre’l millor → 
Relació amb Fiare.

— Participar més a Fiare, sempre i quan Coop57 estigui assentat territorialment i no perdi 
autonomia ni identitat.

— Recolzament a Fiare.

— Continuar participant activament a Fiare, traslladant-hi les necessitats dels socis col·la-
bo radors de Coop57.

— Conèixer la situació actual del projecte Fiare (viabilitat d’operar amb «firma bancària») 
i en funció d’aquesta informació debatre en el conjunt de Coop57 els passos següents 
a donar (captació de fons, difusió del projecte, altres…) i el grau de vinculació. Obrir i 
estudiar altres possibilitats de col·laboració amb altres projectes de banca ètica, buscant 
de tenir-hi veu.

— Es necessiten serveis financers per als socis col·laboradors. Necessitem més informació 
sobre el procés i la relació amb Fiare; estudiar també altres opcions que puguin existir.

— Ampliar la informació sobre Fiare.

2) Relació amb les administracions

— Aliances amb el sector públic: no buscar-ne?

— Col·laboració amb l’administració per a la promoció i per a la visibilització de Coop57, 
sense cap dependència.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

— Condicionar les formes de participació de Coop57 en projectes promoguts per les ad-
ministracions públiques (ajuntaments, especialment) a una autocrítica prèvia d’ells ma-
teixos i a un interès social clar dels projectes que proposin.

3) Serveis financers de Coop57

— Potenciar inversions en sectors emergents (per servei o per producte), malgrat que siguin 
de risc. Estudiar i dissenyar els mecanismes adients per utilitzar donacions d’interessos 
o donacions.

— Per part de Coop57, fomentar més el préstec participatiu: beneficia ambdues parts 
(proximitat, retroalimentació, recolzament, etc.).

— Estudiar la possibilitat de préstecs entre socis col·laboradors dins de l’ideari de Coop57. 
Seguir l’antecedent dels títols participatius.

— Promoure productes financers específics per a projectes d’alt risc, d’intercooperació, 
d’iniciatives noves per al mercat social.

— Buscar «eines» que permetin assumir riscos més grans per recolzar projectes viables de 
difícil finançament.

— Aprofundir en fórmules internes (títols participatius, finançament de risc).

— Avançar les línies de flexibilització dels productes financers de cara a donar resposta 
a les noves demandes de les entitats sòcies de Coop57 (flexibilització de la bestreta de 
factures, préstecs participatius, etc.), així com noves fórmules de captació d’estalvi i re-
colzament a projectes d’interès social. Plataforma de crowdfounding.

— Nous serveis de Coop57 (línies de crèdit, transferències entre membres de Coop57).

— Diversificar els productes de passiu dins de Coop57: estalvi sense remuneració, terminis 
més curts, cobrar en espècie.

— Fomentar el coneixement i l’ús d’eines ja existents i d’aquesta manera incrementar la 
vinculació i participació dels socis col·laboradors de Coop57.

— Que les retribucions del passiu d’allò aportat pugui ser en serveis de les entitats.

— Buscar la fórmula legal (fundació o una altra) que permeti a les persones associades 
arriscar més amb els seus estalvis, sempre que hi hagi benefici social.

— Fundació o una altra eina.

— Més fluïdesa en la informació i complementar i millorar els serveis existents per donar 
resposta al creixement. 

— Buscar el sistema que trenqui el control del sistema bancari (privacitat, control de da-
des…).

4) Economia social i solidària i mercat social

— Definir la relació de Coop57 dins del marc de l’economia social i solidària. Acotar.

— A partir d’una informació i un diagnòstic adequat, definir la xarxa de complicitats i 
apos tar-hi de forma decidida.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

Propostes en grups de 16 persones

1) Sistema de finances ètiques

— Definir el marc del que és la banca ètica (criteris clars).

— Continuar participant activament a Fiare, traslladant-hi les necessitats dels socis 
col·laboradors de Coop57.

— Conèixer la situació actual del projecte Fiare (viabilitat d’operar amb «firma bancària») 
i en funció d’aquesta informació debatre en el conjunt de Coop57 els passos següents 
a donar (captació de fons, difusió del projecte, altres…) i el grau de vinculació. Obrir i 
estudiar altres possibilitats de col·laboració amb altres projectes de banca ètica, buscant 
de tenir-hi veu.

— A partir d’un diagnòstic adequat, definir la participació a Fiare (així com a la totalitat de 
la xarxa de complicitats), sense perdre la identitat i l’autonomia de Coop57.

— Augmentar la informació sobre el procés de col·laboració amb Fiare.

2) Relació amb les administracions

— Col·laboració amb l’administració per a la promoció i visibilització de Coop57 entre els 
emprenedors socials, sense generar dependència.

3) Serveis financers de Coop57

— Avançar les línies de flexibilització dels productes financers de cara a donar resposta 
a les noves demandes de les entitats sòcies de Coop57 (flexibilització de la bestreta de 
factures, préstecs participatius, etc.), així com noves fórmules de captació d’estalvi i re-
colzament a projectes d’interès social. Plataforma de crowdfounding.

— Establir mecanismes de finançament de projectes d’interès social (tot i l’alt risc). Debatre 
sobre la forma d’implementar-los (àmpliament).

— Buscar eines, dins i/o fora de Coop57, que permetin assumir riscos més grans per recol-
zar projectes de difícil finançament.

— Eina per finançar projectes d’alt risc però amb alt interès social (sectors emergents).

— Fomentar més el préstec participatiu.

— Ampliar i aprofundir els productes de passiu (estalvi sense remuneració, cobrar en es-
pècie, terminis més curts) i d’actiu (títols participatius, etc.) de forma que les persones 
associades es vinculin a projectes concrets.

— Més fluïdesa en la informació i complementar i millorar els serveis existents per donar 
resposta al creixement.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació de propostes

Propostes al plenari

1) Sistema de finances ètiques

— Es fa necessari definir el marc del que és banca ètica amb criteris clars, així com conèixer 
la situació actual de Fiare i debatre en el conjunt de Coop57 la continuïtat de la nostra 
participació activa i els passos següents a donar. Traslladar les necessitats de les persones 
sòcies de Coop57, obrir i estudiar altres possibilitats de col·laboració amb altres projec-
tes de banca ètica. 

3) Serveis financers de Coop57

— Fomentar el coneixement i l’ús de les eines existents per incrementar la vinculació i 
participació de les persones sòcies col·laboradores. Avançar en la línia de flexibilització, 
ampliació i aprofundiment dels productes financers per donar resposta a les noves de-
mandes de les entitats sòcies, així com disposar de noves formes de captació de fons que 
permetin vincular a les persones sòcies col·laboradores amb projectes concrets.

— Crear i fomentar eines, dins o fora de Coop57, per finançar projectes d’alt risc però amb 
alt interès social.

Eix 4: Sistema integral de finances ètiques
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Informació i formació per als so-
cis col·laboradors i les persones 
membres de les entitats sòcies 
de Coop57, perquè divulguin, di-
fonguin i recolzin entre els seus 
propis socis la incorporació a 
Coop57. (3)

Formació per a tots 
els components de 
Coop57. Especialment, 
per als participants a 
les comissions socials, 
perquè tinguin més 
coneixement de la seva 
àrea de treball. També 
es planteja el suport 
dels voluntaris amb pro-
fessionals remunerats 
(eix 2). (5)

Assegurar el coneixement 
del que implica pertànyer 
a Coop57 en el moment 
d’entrada. Aquesta tasca 
estaria a càrrec de les 
comissions socials, que 
han de reforçar-se amb 
més recursos humans i 
materials (eix 3).

Crear mecanis-
mes de formació 
i informació, en 
forma de materials 
didàctics, models 
de xerrades etc. 
D’aquesta manera 
es vol aconse-
guir, per una 
banda, afavorir 
el coneixement 
de Coop57, i de 
l’economia social i 
solidària. I per una 
altra, augmentar la 
participació dels 
socis a Coop57.

Formació i 
informació 
per afavorir la 
participació. 
Proporcionar 
eines (mate-
rials didàctics, 
models de 
xerrades, etc.).

Cal organitzar jornades infor-
matives on s’expliqui què és 
Coop57 a  totes les persones 
membres de les entitats que 
vulguin fer-se’n sòcies, on es 
fomenti que les persones mem-
bres de les entitats es facin 
socis col·laboradors. (3)

Fer una «xerrada» 
model per presentar a 
les persones membres 
d’una entitat que vulgui 
ser sòcia. Aquesta ses-
sió informativa hauria 
de ser «obligatòria» 
quan l’entitat sol·licita 
entrar. (2)

Establir com a requisit 
que, quan una entitat 
vol ingressar a Coop57, 
hagi d’organitzar una 
reunió informativa 
perquè s’informi als seus 
membres sobre què és 
Coop57, promovent que 
les persones membres 
de l’entitat es facin socis 
col·laboradors. 

Establir una 
xerrada amb les 
persones sòcies 
de l’entitat, quan 
entri a Coop57; per 
sensibilitzar i fo-
mentar la incorpo-
ració de nous socis 
col·laboradors.

Estimular i 
promoure que 
les persones 
membres de 
les entitats 
associades 
a Coop57 hi 
participin com 
a persones 
sòcies estalvia-
dores i en les 
estructures de 
la cooperativa.

Eix 1. Principis i valors
1) Formació i informació

Recopilació en taules de les 
propostes dels grups de debat 
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Coop57 hauria de generar 
(absorbir) eines didàctiques 
pròpies adreçades a les entitats 
i socis col·laboradors, amb una 
única finalitat: recordar, esten-
dre i divulgar els «principis i 
valors» del projecte. (2) 

El Coop57 hauria de 
generar i absorbir eines 
didàctiques pròpies 
(adaptades a Coop57) 
adreçades a les entitats 
i socis col·laboradors 
per recordar, estendre 
i divulgar els «principis 
i valors» del projecte. 
Al seu torn, també 
buscarien de fomentar 
la participació. 
(ex. eines informàti-
ques, treball en grups, 
assemblees prepara-
tòries). (2)

El Coop57 hauria de 
generar i absorbir 
eines didàctiques pròpies 
adreçades  a les entitats i 
socis col·laboradors amb 
una única finalitat: recor-
dar, estendre i divulgar 
els «principis i valors» 
del projecte. Aquests 
mecanismes d’informació, 
tant interna com externa, 
sobre Coop57 i l’economia 
social buscaries de 
facilitar o generar més 
participació de les perso-
nes sòcies.  (2)

Que Coop57 participi, formi, 
ensenyi a les entitats perquè 
s’adeqüin als principis de 
Coop57. Per exemple, que formi 
per fer balanços socials anuals, 
i que aquests s’unifiquin a nivell 
estatal i serveixin per entrar 
a REAS, Coop57 o el mercat 
social.

Treballar i oferir recur-
sos a les en titats per 
millorar l’adequació als 
principis de Coop57 i de 
l’economia social.

Assegurar el coneixement del 
que implica pertànyer a Coop57 
en el moment d’entrada (a tra-
vés de la comissió social).

Buscar maneres de 
mantenir el vincle amb 
l’entitat després de la 
seva entrada a Coop57.

Crear mecanismes d’informació 
i formació interna i externa de 
l’economia social en general.

Mecanismes 
d’informació i formació 
interna i externa sobre 
l’economia social.

Formació als socis 
col·laboradors per col·laborar 
amb coneixements en algunes 
de les tasques de Coop57.

Promoure que hi pugui 
haver una formació 
mínima a les entitats, 
perquè puguin informar 
als seus treballadors de 
les formes de participa-
ció amb Coop57.

Compromís per part de l’entitat 
sòcia a divulgar i promoure l’ús 
de Coop57 per part dels seus 
treballadors, amb formació i 
informació interna.

Enganxines que diguin «Pro-
jecte o entitat finançada per 
Coop57».

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 1: Principis i valors
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Augmentar la partici-
pació en les comissions 
socials (nombre de 
voluntaris), i reforçar-
les des de l’estructura 
de coordinació general, 
mitjançant personal 
assalariat (centra-
litzar informació, 
convocatòries, actes...). 
L’objectiu principal 
d’aquest reforç és que  
la comissió social pugui 
fer un seguiment de les 
entitats membres.  (6)

Ampliar i dotar de 
recursos (materials 
i personals) les 
comissions socials 
perquè desenvolupin 
tasques de seguiment 
i acompanyament a 
les entitats (unificar 
procediments).

Donar eines i recursos 
al si de les comissions 
socials, sigui amb més 
membres com amb 
suport tècnic, perquè 
puguin realitzar un 
treball de seguiment 
de les entitats sòcies. 
Las necessitats de la 
comissió social  han de 
valorar-se des de cada 
comitè de secció (més 
formació, més estruc-
tura remunerada). (2)

Dotar de prou eines i 
recursos a les comis-
sions socials en funció 
de les necessitats de 
cada secció. Reforçar 
amb personal remu-
nerat, que signifiqui 
un suport tècnic per 
al funcionament dels 
òrgans de Coop57. (2)

Reforçar l’estructura 
operativa de Coop57: 
- Més personal profes-

sionalitzat.
- Dotar de prou eines i 

recursos a les comis-
sions socials.

Necessitat de reforç de 
la Comissió Social.

Més presència de 
les persones sòcies 
col·laboradores en el 
consell rector.  (3)

Més representació de 
les persones sòcies 
col·laboradores  en el 
consell rector. (2)

Dotar de validesa al 
balanç social promogut 
per entitats recone-
gudes (ex. XES), i que 
s’estableixi com a 
compromís d’entrada i 
eina de seguiment.  (2)

Increment de participa-
ció (entre les persones 
sòcies de les entitats 
sòcies) en l’economia 
social i solidària (com 
a col·laboradors de 
Coop57, i d’altres 
entitats i projectes de 
finances ètiques).

Que les entitats sòcies 
divulguin, difonguin i 
recolzin entre les seves 
persones associades la 
incorporació a Coop57 
per ampliar la base 
social activa, tant de 
socis col·laboradors, 
como de voluntaris. (3)

Participar/comprome-
tre les persones sòcies 
col·laboradores en les 
estructures voluntàries 
de Coop57.

Ampliar la base social 
activa de Coop57 i 
estimular la participa-
ció. Que les entitats 
es comprometin a 
augmentar la participa-
ció dels seus membres 
a Coop57, i que això 
sigui considerat un 
indicador de seguiment 
(eix 3). (2)

Estimular i promoure 
que les persones mem-
bres de les entitats 
associades a Coop57 hi 
participin com a perso-
nes sòcies estalviado-
res i en les estructures 
de la cooperativa.

2) Participació i Comissió Social 

Eix 1: Principis i valors
PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4 

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Potenciar la coordina-
ció de les comissions 
socials mitjançant 
trobades dels repre-
sentants de secció.

Potenciar la coordina-
ció de les comissions 
socials mitjançant 
trobades dels seus re-
presentants de secció.

Recollir les experièn-
cies de les diferents co-
missions socials en les 
trobades i intercanvis 
ja realitzats, de manera 
que puguin unificar-
se els mètodes, però 
sempre responent a les 
diferències territorials, 
fomentant una aplica-
ció comuna. Potenciar 
la coordinació de les 
comissions socials mi-
tjançant trobades dels 
seus representants de 
secció.
(3)

Compartir criteris i 
contrastar el treball 
entre les comissions 
socials. Que Coop57 
faciliti materials per 
unificar criteris. (2)

Reforçar l’estructura 
operativa de Coop57: 
- Reforçar la Comissió 

Social a través de la 
unificació de criteris i 
documents entre tot 
l’estat.

Repensar la participa-
ció de les associacions 
a Coop57.

Fomentar mecanismes 
de participació i de 
formació adaptats als 
contextos (ex. assem-
blees preparatòries, 
treballs en grups, 
eines informàtiques, 
sessions informatives, 
etc.).

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 1: Principis i valors
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Establir indicadors per 
a l’autoavaluació de 
Coop57 de caràcter: 
1) quantitatius (com 
l’índex de morositat); 
2) qualitatius (terminis 
de resposta, procedi-
ments interns, canals 
de comunicació, grau 
de resposta a les ex-
pectatives dels socis); 
3) mesura de l’impacte 
social del compromís 
de Coop57; 4) qualitat 
democràtica interna. 
(4)

Establir indicadors per 
a l’autoavaluació de 
Coop57 de caràcter: 
1) quantitatius (com 
l’índex de morositat); 
2) qualitatius (terminis 
de resposta, procedi-
ments interns, canals 
de comunicació, grau 
de resposta a les ex-
pectatives dels socis); 
3) mesura de l’impacte 
social del compromís 
de Coop57; 4) qualitat 
democràtica interna. 
(2)

Que Coop57 estableixi 
un sistema d’avaluació 
i/o auditoria de 
l’impacte social de la 
seva activitat, com a 
instrument d’avaluació 
dels seus criteris i 
principis.

Que Coop57 es doti 
d’un balanç social per 
avaluar el propi im-
pacte de Coop57, i que 
serveixi per traslladar-
lo a l’avaluació de les 
entitats sòcies.

Balanç Social com a 
eina clau per canalitzar 
aquesta avaluació i 
seguiment. 
Millorar els indicadors 
qualitatius i quan-
titatius (termini de 
resposta a persones 
sòcies, morositat en la 
devolució, etc.).

Establir certs límits a 
les garanties a subven-
cions de les adminis-
tracions. Els préstecs 
per a bestretes de 
subvencions caldria 
estudiar-les indivi-
dualment i en alguns 
casos demanar avals 
més grans.  Evitar que 
Coop57 acabi assumint 
la responsabilitat de 
l’administració. (4)

Establir certs límits 
mitjançant avales/
garanties a les bes-
tretes de subvencions 
d’administracions que 
tinguin problemes. 
Així es vol evitar que 
Coop57 acabi assumint 
la responsabilitat de 
l’administració.

Establir certs límits mi-
tjançant avales/garan-
ties a les bestretes de 
subvencions d’aquelles 
administracions que 
tinguin problemes 
greus.

Revisió i seguiment 
del compliment dels 
criteris socials de 
les entitats sòcies. 
Aquesta avaluació com 
a acompanyament a 
la millora contínua, no 
com a eina de control.

Dissenyar models 
comuns de sol·licitud 
i valoració de noves 
entitats, posant en 
comú els models de 
diferents seccions (eix 
2), i establint un criteri 
de coherència. (2)

Estudiar els casos 
límits  d’entitats com 
autònoms, fundacions, 
i entitats sense forma 
jurídica. Valorar la pos-
sibilitat d’incorporar-se 
a Coop57 depenent de 
la seva implicació en 
REAS i en el mercat 
social. (4)

Establir un procés de 
revisió de la comis-
sió social d’aquelles 
entitats que sol·licitin 
finançament i que ha-
gin passat més de dos 
anys de la seva anterior 
revisió, o abans si hi 
ha indicis de sospita. 
Aquesta revisió ha 
de fer-se clarificant i 
modificant: objectius-
criteris, mètode-reco-
llida de dades, recursos 
necessaris, anàlisi de 
les dades, i en general 
reforç de personal i 
recursos.

Necessitat de realitzar 
una revisió d’entitats 
sòcies, clarificant i 
modificant: objectius-
criteris, mètode-reco-
llida de dades, recursos 
necessaris, anàlisi de 
les dades, i en general 
reforç de personal i 
recursos.

Balanç Social com a 
eina clau per canalitzar 
aquesta avaluació i 
seguiment.

3) Indicadors i criteris

Eix 1: Principis i valors
PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Establir un criteri 
de coherència en 
l’increment de la 
participació (entre els 
socis de l’entitat sòcia) 
en l’economia social i 
solidària.

Establir un criteri de 
coherència, que valori el 
coneixement i partici-
pació de les persones 
que formen part de 
les entitats a Coop57, 
i en l’economia social i 
solidària.

Que les entitats es 
comprometin a aug-
mentar la participació 
dels seus membres a 
Coop57, i que això sigui 
considerat un indicador 
de seguiment.

Que la participació 
com a persones sòcies 
estalviadores sigui un 
indicador d’avaluació i 
seguiment de l’entitat 
(Balanç Social).

Establir indicadors 
que ens permetin 
valorar el compliment 
dels principis i valors. 
Més que indicadors 
quantitatius, pensar 
en altres mecanismes 
(més qualitatius i més 
participatius) de segui-
ment i avaluació. (2)

Que Coop57 faciliti/
formi les entitats 
sòcies per realitzar 
un balanç social anual. 
Que aquest balanç 
es consideri com a 
compromís d’entrada i 
eina de seguiment per 
a les comissions so-
cials quan se sol·licitin 
serveis.
Que els balanços so-
cials s’unifiquin a nivell 
estatal i serveixin per 
a l’entrada en REAS, el 
mercat social etc.  (5)

Fomentar la incorpora-
ció del balanç social en 
les entitats que formen 
part o que s’incorporen 
a Coop57, com a eina 
d’avaluació i seguiment 
de les entitats.  Fomen-
tar indicadors quali-
tatius i quantitatius 
d’avaluació i seguiment. 
Que Coop57 faciliti o 
formi les entitats sòcies 
per realitzar un balanç 
social, que es tindria 
en compte en cas de 
sol·licitar serveis. (2)

Treballar amb instru-
ments d’avaluació-re-
visió amb les entitats, 
amb un qüestionari 
actualitzat. (2)

Fixar indicadors me-
diambientals.

Incorporar la trans-
parència com a indica-
dor per valorar.

Pensar en nous indica-
dors més qualitatius, 
per al seguiment i 
l’avaluació.

Valorar com a qualitat 
desitjable el compro-
mís d’austeritat, en 
el sentit de consum 
responsable.

Valorar com a qualitats 
desitjables: trans-
parència en la gestió 
i compromís amb el 
consum responsable.

Establir com a criteri 
per a les entitats 
sòcies la sostenibilitat 
mediambiental.

Especificar en un docu-
ment (protocol), els cri-
teris a tenir en compte 
perquè una entitat formi 
part de Coop57.

Establir criteris 
d’igualtat de gènere a 
Coop57.

Discussió per consen-
suar criteris generals 
en les comissions 
socials.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 1: Principis i valors
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 1: Principis i valors

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Fer un seguiment a les 
entitats membres per 
part de les comissions 
socials demanant 
documents (balanç 
social o qüestionari). 
Aquesta documentació 
es revisaria en cas 
de sol·licitar serveis. 
D’aquesta manera, 
es vol valorar si les 
entitats, començant 
per les més antigues, 
compleixen els criteris 
de Coop57. Valorar 
també a 3-5 anys 
l’impacte que ha tingut 
el finançament en cada 
entitat. (8)

Fer un seguiment a les 
entitats membres per 
part de les comissions 
socials demanant 
documents (balanç 
social o qüestionari). 
Aquesta documentació 
es revisaria en cas 
de sol·licitar serveis. 
D’aquesta manera, 
es vol valorar si les 
entitats, començant 
per les més antigues, 
compleixen els criteris 
de Coop57. Valorar 
també a 3-5 anys 
l’impacte que ha tingut 
el finançament en cada 
entitat (o abans si hi 
ha indicis sospitosos). 
Que aquest seguiment 
no sigui ni paternalista 
ni fiscalitzador. (7)

Necessitat de revisió 
d’entitats sòcies (crite-
ris, recursos, objectiu 
i recollida de dades, 
criteris d’anàlisi). Re-
forçament per fer-ho 
en cada cas quan es 
necessiti. 

Seguiment i avaluació: 
- Millorar indicadors 

quantitatius (ex. 
morositat, préstecs) 
i qualitatius (termini 
de resposta a socis, 
comunicació etc.).

- Exigir que es compleixi 
el balanç social (i donar-
lo a conèixer on no 
existeixi.)

- Millorar 
l’acompanyament.

Obrir un procés 
de reflexió per 
valorar els crite-
ris d’admissió de 
projectes informals 
i d’altres formes 
jurídiques, especial-
ment les que parti-
cipen activament en 
l’economia solidària.

Estudiar la forma de 
prestar els serveis 
de Coop57 a d’altres 
formes d’organització 
d’iniciativa social, que 
no tenen forma jurídica. 
Pensar un model 
d’exigències neces-
sàries per a la incorpo-
ració, que respongui als 
principis i valors que 
defensa Coop57. (4)

Quan una entitat vol in-
gressar a Coop57, esta-
blir com a requisit  que 
informi els seus mem-
bres sobre Coop57, 
promovent que els 
seus socis es facin 
socis col·laboradors 
D’aquesta manera, 
assegurar el coneixe-
ment del que implica 
pertànyer a Coop57 en 
el moment d’entrada. 
(4)

Procés de revisió per part 
de la comissió social quan 
l’entitat sol·liciti préstecs, 
i hagin passat dos anys, o 
hi hagi indicis per avaluar 
(mentre les entitats no 
utilitzin el Balanç Social).

4) Adhesió i seguiment d’entitats sòcies
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Eix 1: Principis i valors
PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT

Recopilació en taules

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Limitar l’accés a 
Coop57 a entitats que, 
siguin de la mena que 
siguin, no tinguin es-
tructura democràtica 
real. En aquest sentit, 
creiem que cal incorpo-
rar limits a la presència 
d’entitats, autònoms i 
fundacions. Cal valorar-
ne la seva implicació i 
participació en REAS 
i en el mercat social, 
i fins i tot estudiar-lo 
per als projectes sense 
forma jurídica. (3)

Un seguiment més 
exhaustiu en l’accés a 
Coop57 per evitar el 
temps de carència, i 
que puguin accedir al 
crèdit immediatament. 
(2)

Establir límits a 
autònoms, fundacions 
etc., valorant-ne la 
implicació en REAS 
(XES, mercat Social). 
Estudiar també els 
criteris de valoració 
per als projectes sense 
forma jurídica. Ampliar 
el debat sobre els 
límits a les diferents 
formes jurídiques o 
entitats sense formes 
jurídiques.  (3)

Ampliar el debat sobre 
els límits a les diferents 
formes jurídiques o 
entitats sense forma 
jurídica. Ampliar el debat 
sobre criteris econòmics 
i socials dels préstecs, i 
criteris sobre les bestre-
tes de subvencions de les 
administracions. Obrir 
reflexió sobre l’admissió 
de projectes no formals, 
i considerar l’entrada 
d’autònoms i fundacions 
quan estan en xarxes 
d’economia solidària. (2)

A l’hora d’admetre 
d’altres formes 
d’organització, funda-
cions i autònoms, cada 
cas ha d’estudiar-se 
independentment. (2)

Afavorir la generació 
d’economia productiva 
més que les activitats 
vinculades al sector 
públic (subvencions). 
Discriminar el tipus 
d’interès en aquests 
casos.

Establir com a norma, 
formant part del 
procés d’incorporació 
d’una entitat, una 
sessió informativa 
de Coop57; i buscar 
formes de mantenir el 
vincle amb l’entitat.

Regular l’entrada 
d’entitats, creant un 
model d’exigències (se-
lecció) necessàries per 
a la incorporació, que 
respongui als principis 
i valors que defensa 
Coop57.

Fer un seguiment més 
exhaustiu a l’hora de 
l’accés a Coop57 per 
evitar el temps de 
carència, a pesar de 
la sobrecàrrega a la 
comissió social i ètica.

Tota entitat que 
entri a Coop57 ha 
d’aportar com a mínim 
el 30% dels seus in-
tegrants com a socis 
col·laboradors.

Tota entitat que 
entri a Coop57 ha 
d’aportar com a 
mínim el 30% dels 
seus integrants com a 
socis col·laboradors. 
El no-consens en 
aquesta proposta ve 
quan una entitat tingui 
dificultats econòmi-
ques que afectin els 
seus membres, i a 
sobre a aquests se’ls 
exigeixi de ser socis 
col·laboradors.

Període de carència.
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Eix 1: Principis i valors
PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Més que període carèn-
cia, vincular al projecte 
de Coop57 a través de 
formació i conscien-
ciació.

No al període de 
carència.

No al període de 
carència.

En alguns casos podria 
demanar-se un període 
de carència.

Revisar el període de 
carència ara que no es 
un problema, perquè 
sigui un període curt, 
de manera que no li 
vedi l’entrada a una 
entitat.

Aclarir criteris 
d’acceptació de noves 
entitats sòcies (que 
poden tenir ideologies 
contraposades).

5) Relació amb les administracions

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups finals

Propostes 
plenari

Pressionar les admi-
nistracions públiques 
perquè fomentin les 
cooperatives com a 
mitjà per sortir de la 
crisi actual. 

Denúncia pública a 
l’administració per 
la demora en els 
pagaments a entitats 
sòcies. 

Aprovar mesures 
de pressió sobre 
l’administració perquè 
pagui en un un termini 
les subvencions.

Posicionament de 
Coop57: que faci una 
denúncia pública a 
l’administració perquè 
compleixi els terminis 
de pagament de sub-
vencions. 

Posicionament de 
Coop57: que faci una 
denúncia pública a 
l’administració perquè 
compleixi els terminis 
de pagament de sub-
vencions.
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Flexibilitzar 
l’organització per 
permetre la creació de 
grups locals amb com-
petències variables 
segons necessitats/
capacitats. (13)

Creació de grups 
locals en cada secció, 
segons ritmes i 
necessitats. Generar 
comissions locals en 
funció de necessitats. 
(6)

Possibilitat de crear 
comissions locals 
amb prou flexibilitat 
en funció de ritmes i 
necessitats. (3)

Promoció de creació de 
grups a nivell local, no 
sistemàticament sinó 
segons necessitats i 
possibilitats.

Creixement orde-
nat a partir del que 
l’economia social 
demandi. Equilibri en 
el creixement assen-
tant els processos en 
marxa i no perdent els 
principis bàsics. (6)

Creixement orde-
nat a partir del que 
l’economia social 
demandi. Equilibri en 
el creixement assen-
tant els processos en 
marxa  i no perdent els 
principis bàsics. (5)

Creixement orde-
nat a partir del que 
l’economia social 
demandi. Equilibri en 
el creixement assen-
tant els processos en 
marxa  i no perdent els 
principis bàsics. (6)

Creixement sostingut 
i ordenat fomentant 
més autonomia per 
proximitat (local i 
sectorial).

Recolzar un creixement 
en extensió a nous 
territoris, i descentra-
lització als territoris 
que percebin aquesta 
necessitat. 

Ampliar la base social, 
arribant a més territo-
ris. (2)

Incorporació de noves 
Seccions territorials. 
(3)

Recolzar i fer segui-
ment a l’expansió 
territorial. Respectar 
l’autonomia territorial.

Recolzar l’expansió 
territorial de Coop57.

Creixement en mitjans, 
formació, participació.
Ambdós necessiten 
locals.

Reforçar els canals i 
eines de participació:  
TIC.

Aprofundir en el model 
organitzatiu/partici-
patiu a través de les 
TIC, que alleugeraria 
l’estructura organit-
zativa, bàsica per al 
creixement.

Aprofundir en el model 
organitzatiu/partici-
patiu a través de les 
TIC, que alleugeraria 
a l’estructura organit-
zativa, bàsica per al 
creixement.

Pensar alternatives 
jurídiques per al desen-
volupament futur.

Pensar alternatives 
jurídiques per al des-
envolupament futur.

Pensar alternatives 
jurídiques per al desen-
volupament futur.

Pensar alternatives 
jurídiques per al desen-
volupament futur.

Adequar les eines de 
gestió al  creixement 
de Coop57.

Adequar les eines de 
gestió al creixement 
de Coop57. (2)

Adequar les eines de 
gestió al creixement de 
Coop57.

Adequar les eines de 
gestió  a l’estructura i 
creixement de Coop57 
(informació accessi-
ble a les territorials, 
facilitar els processos 
de gestió.

Adequar les eines de 
gestió a l’estructura i 
creixement de Coop57 
(dotar d’informació 
accessible a les 
territorials, facilitar els 
processos de gestió 
etc.), i estudiar la forma 
jurídica adecuada per 
a aquest desenvolupa-
ment.

Eix 2. Creixement, 
organització en xarxa i participació
1) Creixement
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Crear sistemes de 
control del creixement 
il·limitat del Coop.

Crear sistemes de 
control i gestió del 
creixement.

Obrir el debat sobre la 
qüestió del creixement 
i una possible rees-
tructuració global de 
Coop57.

Obrir el debat sobre la 
qüestió del creixement 
de Coop57, i plantejar 
possibles reestruc-
turacions davant el 
creixement de l’entitat.

Descentralitzar la 
gestió. (3)

Descentralitzar la 
gestió.

Descentralitzar la 
gestió.

Generar grups promo-
tors a nivell local que 
treballin en formació i 
participació.

Generar grups promo-
tors a nivell local que 
treballin en formació i 
participació.

Valorar la possibilitat 
d’assumir una o mitja 
jornada laboral més 
per a poder atendre el 
creixement previsible.

Valorar la possibilitat 
de nous contractes 
laborals.

Reforçar els grups de 
treball existents. (2)

Apostar pel creixe-
ment de Coop57 en 
xarxa.

Respectar els ritmes 
de cada secció terri-
torial. No obligar des 
del «consell central» a 
seguir ritmes marcats. 
No imposar.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 

Propostes 
plenari

Desenvolupar la 
utilització de noves 
tecnologies i xarxes 
socials alternatives, 
com N-1 per a:
- Formació
- Comunicació (interna i 
externa)
Crear una intranet per 
als grups de treball i la 
visibilització d’actes, 
informacions, presa 
de decisions, estat de 
comptes. (18)

Utilització de noves 
tecnologies per a for-
mació i informació.
Creació d’una intra-
net per als grups de 
treball i la visibilització 
d’actes, informacions, 
presa de decisions, 
estat de comptes. (8)

Utilitzar noves tecnolo-
gies per a comunicació 
(externa i interna) i 
formació; també per a 
accés a estat de comp-
tes. Intranet.
Definir quines eines 
es volen utilitzar: 
Facebook, N-1, llistes 
de correu, etc. (3)

Combinar eines de 
comunicació física i 
virtual.
Desenvolupar la 
intranet com una eina 
de treball, participació, 
reflexió i consulta, des 
del web de Coop57.

Posibilitar formació 
a socis i entitats. 
Formació oberta sobre 
Coop57. (5)

Realitzar tallers forma-
tius semi-presencials.
Fomentar la dinamit-
zació de xarxes socials 
mitjançant la participa-
ció de socis (tecnolo-
gies de la informació) 
i mitjançant trobades. 
(4)

Realitzar tallers 
formatius semi-
presencials per a socis 
col·laboradors i per a  
les persones membres 
de cada entitat social.

Realitzar tallers 
formatius semi-
presencials per a socis 
col·laboradors i per a  
les persones membres 
de cada entitat social.

Participació dels socis 
treballadors de Coop57 
en els òrgans de gestió 
interns.

Participació dels socis 
treballadors de Coop57 
en els òrgans de gestió 
interns.

Augmentar el pes dels 
socis treballadors de 
Coop57 en els òrgans 
de govern i decisió.

Formar a formadors, 
a partir de socis 
col·laboradors, per 
assolir una expan-
sió en xarxa sense 
haver d’augmentar 
la infraestructura 
de Coop57. Abordar 
què és Coop57, com 
funciona, quins valors 
té, per quins processos 
es gestiona, per a què 
serveix. (5)

Formar a formadors, 
a partir de socis 
col·laboradors, per a 
la difusió del projecte. 
Dotar també a les 
entitats de les eines 
adequades per fer 
difusió de Coop57, de 
banca ètica i mercat 
social. (3)

Formar des de la base: 
facilitar que els socis 
col·laboradors i les 
entitats tinguin eines 
per a difondre què són 
les finances ètiques, 
el mercat social, les 
cooperatives, etc.

2) Comunicació, formació, participació

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Realitzar assemblees 
prèvies a l’assemblea 
general. Que la web de 
Coop57 obri fòrums 
d’opinió amb dinamit-
zadors que generin 
debats previs a les 
assemblees sobre els 
temes que s’hauran de 
votar. (3)

Realitzar debats 
virtuals previs a 
l’assemblea de secció i 
a l’assemblea general. 
Valorar la possibilitat 
de que algunes assem-
blees generals siguin 
virtuals. (2)

Crear una comissió 
que generi fórmules de 
formació i participació 
dels socis/es. (2)

Crear una comissió 
que generi fórmules de 
formació i participació 
de les persones sòcies i 
interessades. (2)

Creació d’una comissió 
tècnica de suport a la 
formació i la participa-
ció a nivell global.

Fer una trobada cada 3 
anys, amb la participa-
ció de tothom.

Reflexió periòdica: una 
trobada cada 3 anys.

Reflexió periòdica: 
trobades presencials.

Realitzar sessions 
formatives per asse-
gurar el coneixement 
de Coop57 quan una 
nova entitat es fa 
sòcia. Promoure la 
incorporació dels seus 
components com a 
socis col·laboradors.

Realitzar sessions 
formatives per asse-
gurar el coneixement 
de Coop57 quan una 
nova entitat es fa sòcia. 
Promoure la incorpora-
ció dels seus com-
ponents com a socis 
col·laboradors. (3)

Realitzar sessions 
formatives per asse-
gurar el coneixement 
de Coop57 quan una 
nova entitat es fa sòcia. 
Promoure la incorpora-
ció dels seus com-
ponents com a socis 
col·laboradors.

Generar un fòrum 
no físic de trobada i 
discussió. Realitzar 
una assemblea anual 
general per mitjans 
virtuals (amb treball 
previ per seccions). Sí 
a les trobades cada 
dos anys o d’una altra 
periodicitat.

Crear fòrums a Internet 
sobre els eixos de la 
Trobada per a conti-
nuar els debats.

Alliberar i professiona-
litzar persones per a la 
Comissió social.

Establir una persona o 
estructura per alleuge-
rir el treball  de la Comi-
sió Social. Remunerada 
o alliberada.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Fer més visibles els 
productes i serveis 
dels socis (intercoope-
ració).

Fomentar la inter-
cooperació a través 
del web: productes i 
serveis dels socis de 
serveis.

Informar: assegurar-
se de que les infor-
macions arriben a 
totes les persones que 
formen part de les enti-
tats sòcies mitjançant 
l’ampliació amb elles 
de la llista de correu.

Editar en paper una 
memòria anual en lloc 
dels butlletins se-
mestrals i una carta o 
butlletí digital mensual 
en cada territori.

Més circulació 
d’informació des dels 
serveis centrals a les 
seccions.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 2: Creixement, organització en xarxa i participació
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Incrementar la 
representativitat de 
socis col·laboradors 
als òrgans de Coop57, 
assegurant-hi la repre-
sentació femenina. (6)

Augmentar el pes dels 
socis col·lboradors 
a les assemblees. 
Incrementar-ne la 
representativitat als 
òrgans de Coop57, 
assegurant-hi la repre-
sentació femenina.

Augmentar el pes dels 
socis col·lboradors a 
les assemblees. Incre-
mentar-ne la represen-
tativitat als òrgans de 
Coop57, assegurant-hi 
la representació feme-
nina. (3)

Augmentar el pes dels 
socis col·lboradors 
a les assemblees. Incre-
mentar-ne la represen-
tativitat als òrgans de 
Coop57, assegurant-hi 
la representació feme-
nina. (3)

Fomentar la parti-
cipació dels socis 
col·laboradors 
vinculant-la a: formació, 
informació i acom-
panyament; ús de les 
eines de TIC (intranet); 
reestructuració del seu 
percentatge de parti-
cipació als òrgans de 
coordinació i decisió; i 
augment de la repre-
sentació femenina.

Fomentar la for-
mació dels socis 
col·laboradors com a 
mitjà perquè siguin 
elements actius.
Constituir comis-
sions de treball 
formades per socis 
col·laboradors. (4)

Fomentar la for-
mació dels socis 
col·laboradors com a 
mitjà perquè siguin 
elements actius.
Constituir comissions 
de treball formades per 
socis col·laboradors. 

Fomentar la for-
mació dels socis 
col·laboradors com a 
mitjà perquè siguin 
elements actius.
Constituir comissions 
de treball formades per 
socis col·laboradors. (2)

Fomentar la parti-
cipació dels socis 
col·laboradors 
vinculant-la a: forma-
ció, informació i acom-
panyament; ús de les 
eines de TIC (intranet); i 
reestructuració del seu 
percentatge de parti-
cipació als òrgans de 
coordinació i decisió.

Potenciar espais de 
trobada per a socis 
col·laboradors perquè 
plantegin de forma 
autogestionada com 
volen participar. (2)

Potenciar espais de 
trobada per a socis 
col·laboradors perquè 
plantegin de forma 
autogestionada com 
volen participar. (3)

Potenciar espais de 
trobada per a socis 
col·laboradors perquè 
plantegin de forma 
autogestionada com 
volen participar. (2)

Potenciar espais de 
trobada per a socis 
col·laboradors perquè 
plantegin de forma 
autogestionada com 
volen participar. (2)

Assolir un major prota-
gonisme dels socis 
col·laboradors.

Assolir un major 
protagonisme dels 
socis col·laboradors al 
Consell Rector, a les 
comissions, i a través 
de noves fórmules.

Assolir un major 
protagonisme dels 
socis col·laboradors al 
Consell Rector, a les 
comissions, i a través 
de noves fórmules.

Mecanisme per a per-
metre la participació 
de socis (cap de setma-
na/entre setmana).

3) Socis i sòcies col·laboradors
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1) Intercooperació i mercat social

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

Difondre, dinamitzar 
i potenciar el mer-
cat social (tenint en 
compte no duplicar 
activitats,…). (9)

Dinamitzar i crear 
una coordinadora de 
mercat social (tenint 
en compte no duplicar 
activitats,…). (4)

Generar processos 
de formació i cons-
cienciació entre 
socis de Coop57 i socis 
col·laboradors per dina-
mitzar el mercat social 
(utilitzar potencial 
interno) considerant 
fomentar la reflexió en 
els consells rectors. (1)

Mercat social: Inter-
cooperació, trobades, 
coordinació entre 
col·laboradors. Més 
coordinació entre xar-
xes, entitats, persones 
i territoris. Difusió 
interna de productes i 
serveis d’entitats.

Impulsar la intercoope-
ració, la coordinació 
entre xarxes, entitats, 
persones i territoris, i 
millorar la informació i 
formació. (6)

Impulsar la intercoope-
ració, la coordinació 
entre xarxes, entitats, 
persones i territoris, i 
millorar la informació i 
formació. (2)

Principis i valors de 
Coop57. Promotor i di-
vulgador de l’economia 
social. Promoure un 
consum responsable i 
critic entre les entitats 
i persones. Més enllà 
de la ‘qualitat’ i l’intern.

Crear una targeta/
carnet de pertinença 
al mercat social per a 
persones i entitats sò-
cies de Coop57 que els 
proporcioni avantatges 
en el consum de béns i 
serveis, que permeti el 
cobrament en serveis 
(bons) i el bescanvi 
i la creació de nous 
projectes. (6) 

Crear instruments 
d’intercanvi per afavo-
rir la intercooperació 
(bons, intercanvis, bons 
bescanviables per pro-
ductes i serveis...). (6)

Entre els instru-
ments financers 
d’intercooperació, 
podria crear-se una 
cambra de compensa-
ció, bo social i moneda 
social i tenir en compte 
la interccoperación en 
l’intercanvi de béns i 
serveis. (3)

Interessos, moneda 
social: intercanvi entre 
productes i serveis per 
interès de l’estalvi de 
les persones sòcies. 
Que les entitats han de 
promoure.

Potenciar REAS 
(unificar serveis, 
potenciar el web, el seu 
rol dinamitzador en els 
territoris). (6)

Coordinació amb  REAS 
(no duplicar esforços). 
(1)

Informació i participa-
ció activa de Coop57 
en els processos 
territorials de mercat 
social dinamitzats per 
REAS. Crear grups de 
suport en les seccions 
territorials, en nuclis de 
població més petits. (2)

Fomentar trobades 
de reflexió, debat i 
intercanvi i fires. (6)

Fomentar trobades 
de reflexió, debat i 
intercanvi i difusió i 
fires per a  la interacció 
del mercat social i el 
públic. (5)

Fomentar trobades 
de reflexió, debat i 
activitats i fires per a 
interacció del mercat 
social i el públic. (2)

Fer fires complemen-
tàries (intern/extern) 
periòdiques i locals, 
amb invitats, presen-
tacions d’experiències 
nacionals i internacio-
nals.

Eix 3. Intercooperació i mercat social
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

Participar i potenciar 
les diferents xarxes 
d’economia social i 
solidària i actuar com 
a provocador en els 
processos de construc-
ció de xarxes. (4)

Crear una coordi-
nadora de mercat 
social i establir un 
marc de funcionament 
consensuat en el qual 
es reflecteixi el rol de 
Coop57 considerant 
les diferents realitats 
territorials (Coop57, 
Fiare, Xarxa...). (2)

Crear una coordinadora 
de mercat social (tenint 
en compte no duplicar 
activitats...). (1)

Ser provocador i 
component, al costat 
d’altres actors o xarxes 
de l’economia solidària, 
del foment i conso-
lidació de la interco-
operació i la creació de 
mercat social, tenint 
en compte la realitat 
del desenvolupament 
d’aquestes xarxes en 
els diversos territoris 
(donant suport als 
nuclis més petits) i de 
creixement horitzontal. 
(2)

Estimular amb 
altres actors o xarxes 
d’economia solidària, el 
foment i la consolidació 
de la intercooperació i la 
creació de mercat social. 
Valorar la possibilitat 
de desenvolupament 
d’aquestes xarxes en els 
territoris i el seu creixe-
ment horitzontal. (3)

Investigar en l’àmbit in-
ternacional iniciatives 
similars estudiant la 
possibilitat de llançar 
Coop57. (1)

Investigar en l’àmbit 
internacional per a 
conèixer altres iniciati-
ves. (1)

* Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malauradament s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en 
aquesta publicació.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 3: Intercooperació i mercat social
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

Millorar el grau de co-
neixement, la comuni-
cació entre entitats i el 
intercanvi d’informació 
entre entitats. (19)

Promoure, millorar 
i optimitzar el web i 
altres canals per a la 
interrelació de coneixe-
ment de les entitats i 
socis que formen part 
de Coop57. (11)

Promoure el coneixe-
ment (activitats, 
productes, serveis…) 
entre entitats i entre 
entitats i socis (a 
través de TIC, webs, 
directoris, etc.). (3)

Accions per mostrar 
l’accés a la informació 
dels béns i serveis que 
s’ofereixen per les enti-
tats sòcies, augmentar 
el consum ètic.

Promoure el coneixe-
ment (activitats desen-
volupades, productes, 
serveis) entre entitats 
i entitats i socis i entre 
xarxes a través de les 
TIC, web, directoris...

Crear una pàgina web/
catàleg guia amb les 
empreses que formen 
part de Coop57 i altres 
per poder utilitzar 
serveis, productes, 
compra on-line amb 
l’objectiu que impulsi 
el mercat social i 
l’economia solidària. (4)

Crear una pàgina web/
catàleg guia amb les 
empreses que formen 
part de Coop57 i altres 
per poder utilitzar 
serveis, productes, 
compra on-line amb 
l’objectiu que impulsi 
el mercat social i 
l’economia solidària. (1)

Crear un espai pàgina 
web/catàleg guia amb 
les empreses que 
formen part de Coop57 
i altres per poder utilit-
zar serveis, productes, 
compra on-line amb 
l’objectiu que impulsi 
el mercat social i 
l’economia solidària. (3)

Utilitzar el web de con-
sum responsable i el 
web propi i que siguin 
les pròpies entitats 
que les actualitzin, 
botiga on-line.

Crear un directori 
tant en el web com en 
paper per a les entitats 
i persones sòcies  
que reculli serveis i 
productes.

Millorar la informació 
sobre els projectes que 
finança Coop57 i expe-
riències d’interès. (2)

Millorar la informació 
sobre els projectes 
que finança Coop57 i 
experiències d’interès 
i fomentar el coneixe-
ment de la labor de les 
entitats socials. (3)

Millorar la informació 
sobre els projectes 
que finança Coop57 i 
experiències d’interès 
i fomentar el coneixe-
ment de la labor de les 
entitats socials. (1)

Crear una base de 
dades o directori 
d’entitats que expliqui 
l’activitat de les enti-
tats (què produeixen i 
ofereixen). (2)

Crear una base de 
dades o directori 
d’entitats que expliqui 
l’activitat de les enti-
tats (què produeixen i 
serveis que ofereixen). 
(5)

Crear una base de 
dades o directori (o 
compartir els exis-
tents) d’entitats que 
expliqui l’activitat de 
les entitats (què pro-
dueixen i serveis que 
ofereixen). (2)

Compartir i difondre 
les bases de dades 
d’entitats i d’altres 
xarxes d’economia 
solidària a nivell de 
productes, serveis, 
etc. Amb l’objectiu 
de catalitzar iniciati-
ves emmarcades en 
l’economia social. Sem-
pre tenint en compte 
les característiques 
territorials.

Dissenyar una estratè-
gia de comunicació que 
permeti visualitzar el 
sector social. (1)

Millorar la comuni-
cació no només a 
través d’una millora 
del directori en el web, 
accés directe a REAS, 
sinó també aprofitant 
espais per parlar de les 
entitats sòcies a nivell 
local. (2)

2) Comunicació i informació. Promoure el coneixement entre les entitats

* Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malauradament s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en 
aquesta publicació.

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 3: Intercooperació i mercat social
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

El rol de Coop57 ha de 
ser el de facilitador, im-
pulsor i promotor i di-
vulgador de l’economia 
social i de donar suport 
a nuclis de població 
petits.  (7)

Coop57 com a dinamitza-
dor per donar a conèixer 
les diferents experiències 
d’economia social, partici-
pant de manera activa en 
les xarxes de REAS. (1)

S’hauria de contemplar 
la intercooperació com 
a criteri per concedir 
un crèdit-préstec. (2)

Establir indicadors que 
facilitin a Coop57 la 
concessió de préstecs. 
(2)

Divulgar les eines 
financeres existents 
d’intercooperació i els 
productes i serveis 
de totes les entitats 
sòcies. (2)

El finançament de pro-
jectes s’ha de ponderar 
en funció de diferents 
paràmetres primant-hi 
la repercussió social per 
davant de la cooperació 
intercooperatives. (1)

Els principis i valors de 
Coop57 que reverteixin 
en les entitats de la 
xarxa d’economia 
social i promoguin 
consum responsable i 
crític. (1)

Estudiar possibilitats 
d’obrir l’experiència 
de Coop57 en l’àmbit 
internacional. (1)

Fer possible a través 
de Coop57 serveis fi-
nancers convencionals 
per mitjà de finances 
ètiques (Fiare) . (1)

Establir el marc d’actuació 
de Coop57 entre entitats 
i en les xarxes, com a co-
hesionador i consensuat. 
Sense perdre la identitat 
de cada territori. (1)

Establir un marc 
d’actuació de Coop57 en-
tre entitats, com a cohe-
sionador amb la finalitat 
de potenciar la identitat 
de cada territori. (1)

3) El rol de Coop57

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 3: Intercooperació i mercat social
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

No duplicar actuacions a 
Coop57 si ja s’estan fent en 
el mercat social. (1)

L’objectiu fonamental 
de Coop57 és de fomen-
tar l’economia social i 
actualment es veu forçat 
a finançar dèficits de les 
administracions publi-
cas en detrimento de 
l’economia social (denun-
ciar si es necesario). (1)

Coop57 ha de 
denunciar i fer vi-
sibles les tensions 
financeres que 
suposa assumir els 
dèficits de liquidez, 
impagos, retrasos 
de les administra-
cions.

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

Promoure la moneda 
social (Coop57 hauria 
de tenir-hi un paper 
actiu). (6)

Promoure la moneda 
social —o un debat 
sobre la seva crea-
ció— (Coop57 hauria 
de tenir-hi un paper 
actiu). (2)

Fomentar un debat 
sobre la creació de la 
moneda social i dels 
bescanvis per arribar a 
propostes concretes.  
(3)

Estudiar projectes que 
apliquen la moneda 
social. (4)

Estudiar projectes que 
apliquen la moneda 
social. (2)

Estudiar projectes i 
d’altres experiències 
que apliquen la moneda 
social. (1)

Encara que no sigui prio-
ritari en aquest moment, 
podrien estudiar-se 
experiències i propostes 
vinculades a la moneda 
social, intercanvi, bescanvis 
i economia informal.

Apostar per la moneda 
social, fer un prova 
pilot i/o començar amb 
pràctiques senzilles. (3)

Apostar per la moneda 
social, fer un prova 
pilot i/o començar amb 
pràctiques senzilles. (2)

4) Moneda social

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 3: Intercooperació i mercat social

* Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malauradament s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en 
aquesta publicació.

* Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malauradament s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en 
aquesta publicació.
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5) Altres

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16 *

Propostes en 
grups de 32

Impulsar, donar a 
conèixer que les coope-
ratives poden ser una 
eina d’autoocupació. (2)

Impulsar, donar a conèixer 
que les cooperatives poden 
ser una eina d’autoocupació). 
(2)

Estudiar la viabilitat de 
crear una cooperativa 
la funció de la qual sigui 
difondre el coopera-
tivisme i l’economia 
social. (1)

Crear una fórmula (coopera-
tives, xarxa, plataforma,…) 
la funció de la qual sigui la 
difusió del cooperativisme i 
l’economia social. (2)

Que les cooperatives 
prioritzin la selecció 
de proveïdors entre les 
cooperatives. (1)

Plataforma de sensibilitat i 
denúncia perquè les xarxes 
o els sectors manifestin 
situacions injustes que els 
menen a la sol·licitud de 
crèdit (ex. tercer sector, 
subvencions…). (1)

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 3: Intercooperació i mercat social

* Durant la dinàmica es van formular altres propostes en grups de 16 persones que malauradament s’han extraviat i no s’han pogut incorporar en 
aquesta publicació.
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Manteniment i poten-
ciació de la identitat i 
autonomia de Coop57. 
(12)

Manteniment i poten-
ciació de la identitat i 
autonomia de Coop57. 
(8)

Manteniment i poten-
ciació de la identitat i 
autonomia de Coop57. 
(3)

Manteniment i poten-
ciació de la identitat i 
autonomia de Coop57. 
(1)

Es fa necessari definir 
el marc del que és ban-
ca ètica amb criteris 
clars, així com conèixer 
la situació actual de 
Fiare i debatre en el 
conjunt de Coop57 la 
continuïtat de la nostra 
participació activa i 
els passos següents 
a donar. Traslladar 
les necessitats de les 
persones sòcies de 
Coop57, obrir i estudiar 
d’altres possibilitats 
de col·laboració amb 
altres projectes de 
banca ètica.

Promoció d’un sistema 
de finances ètiques, 
relacionat amb 
l’economia solidària. 
(12)

Promoció d’un sistema 
de finances ètiques, 
relacionat amb 
l’economia solidària. (5)

 

Suport i participació en 
el projecte Fiare. (5)

Suport i participació en 
el projecte Fiare. (5)

Suport i participació en 
el projecte Fiare. (3)

Potenciació d’acords 
per disposar de tota 
l’operativa bancària, 
especialment per 
prestar serveis a les 
persones. (4)

Potenciació d’acords 
per disposar de tota 
l’operativa bancària, 
especialment per 
prestar serveis a les 
persones. (5)

Potenciació d’acords 
per disposar de tota 
l’operativa bancària, 
especialment per 
prestar serveis a les 
persones. (1)

Més informació sobre 
Fiare. (4)

Més informació sobre 
Fiare. (2)

Més informació sobre 
Fiare. (2)

Més informació sobre 
Fiare. (2)

Suport a la creació 
d’una banca ètica. (3)

Suport a la creació 
d’una banca ètica. (2)

Debatre la relació i la 
participació a Fiare. (2)

Debatre la relació i la 
participació a Fiare. (3)

Debatre la relació i la 
participació a Fiare. (2)

Debatre la relació i la 
participació a Fiare. (2)

Potenciació de Fiare 
per prestar serveis als 
nostres socis (espe-
cialment a les perso-
nes). (2)

Potenciació de Fiare 
per prestar serveis als 
nostres socis (especial-
ment a les persones). 
(4)

Potenciació de Fiare 
per prestar serveis als 
nostres socis (especial-
ment a les persones). 
(1)

Potenciació de Fiare 
per prestar serveis als 
nostres socis (especial-
ment a les persones). 
(1)

Estudi d’altres opcions 
de col·laboració amb 
entitats de banca ètica 
o cooperativa, a més de 
Fiare. (2)

Estudi d’altres opcions 
de col·laboració amb 
entitats de banca ètica 
o cooperativa, a més de 
Fiare. (1)

Estudi d’altres opcions 
de col·laboració amb 
entitats de banca ètica 
o cooperativa, a més de 
Fiare. (2)

Estudi d’altres opcions 
de col·laboració amb 
entitats de banca ètica 
o cooperativa, a més de 
Fiare. (2)

Potenciar la connexió 
dels socis amb la banca 
ètica. (1)

Banc, no, més enda-
vant. (1)

Definir el marc de les 
finances ètiques i on 
s’hi ubica Coop57. (1)

Definir el marc de les 
finances ètiques i on 
s’hi ubica Coop57. (1)

Eix 4. Sistema integral de finances ètiques
1) Sistema de finances ètiques
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Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Promoure la col·laboració 
amb les administracions, 
especialment les locals, 
des de la no-dependèn-
cia. (7)

Promoure la 
col·laboració amb les 
administracions, espe-
cialment les locals, des 
de la no-dependència. 
(1)

Promoure la 
col·laboració amb les 
administracions, espe-
cialment les locals, des 
de la no-dependència. 
(1)

Promoure la 
col·laboració amb les 
administracions per a 
la promoció i visibi-
lització de Coop57 
entre els emprenedors 
socials, sense generar 
dependència. (1)

Considerar la relació 
amb les administracions 
locals en casos puntuals 
o de forma condicionada. 
(3)

Considerar la relació 
amb les administra-
cions locals en casos 
puntuals o de forma 
condicionada. (3)

Considerar la relació 
amb les administra-
cions locals en casos 
puntuals o de forma 
condicionada. (1)

Reflexionar més 
sobre la relació amb 
l’administració pública. (1)

Reflexionar sobre la re-
lació amb l’administració 
pública. (1)

2) Relació amb les Administracions

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Foment de nous produc-
tes / noves eines per a 
projectes de risc. (11)

Foment de nous pro-
ductes / noves eines per 
a projectes de risc. (8)

Foment de nous pro-
ductes / noves eines per 
a projectes de risc. (6)

Foment de nous pro-
ductes / noves eines per 
a projectes de risc. (3)

Fomentar el co-
neixement i l’ús de 
les eines existents 
per incrementar la 
vinculació i participa-
ció de les persones 
sòcies col·laboradores. 
Avançar en la línia 
de flexibilització, 
ampliació i aprofundi-
ment dels productes 
financers per donar 
resposta a les noves 
demandes de les en-
titats sòcies, així com 
disposar de noves 
formes de captació 
de fons que permetin 
vincular a les persones 
sòcies col·laboradores 
amb projectes con-
crets.

Millorar i potenciar la 
difusió i comunicació. (5)

Millorar i potenciar la 
difusió i comunicació. (6)

Millorar i potenciar la 
difusió i comunicació. (3)

Millorar i potenciar la 
difusió i comunicació. (1)

No a la fundació. (5) No a la fundació. (4)

Potenciar els préstecs 
participatius i en funció 
de resultats. (4)

Potenciar els préstecs 
participatius i en funció 
de resultats. (4)

Potenciar els préstecs 
participatius i en funció 
de resultats. (2)

Promoció dels préstecs 
participatius. (2)

Promoure nous 
productes d’actiu 
(per intercooperació, 
mercat social, sectors 
emergents, etc.). (3)

Promoure nous 
productes d’actiu 
(per intercooperació, 
mercat social, sectors 
emergents, etc.). (1)

Promoure nous 
productes d’actiu 
(per intercooperació, 
mercat social, sectors 
emergents, etc.). (2)

3) Serveis financers de Coop57

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 4:  Sistema integral de finances ètiques



coop57  [Trobada · Encuentro · Encontro · Topaketa]  Barcelona, 21, 22, 23 d’octubre de 2011112

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Flexibilització i poten-
ciació de productes 
financers per anticipar 
factures. (2)

Flexibilització i poten-
ciació de productes 
financers per anticipar 
factures i subvencions. 
(2)

Flexibilització i poten-
ciació de productes 
financers per a circu-
lant (anticipar factures 
i subvencions, línies de 
crèdit). (2)

Flexibilització i poten-
ciació de productes 
financers per a circu-
lant (anticipar factures 
i subvencions, línies de 
crèdit). (1)

Creació, potenciació 
d’una fundació per a 
projectes de risc. (2)

Creació, potenciació 
d’una fundació per 
a projectes de risc i 
donacions. (2)

Creació, potenciació 
d’una fundació per 
a projectes de risc i 
donacions. (1)

Nous serveis a les per-
sones / d’estalvi. (2)

Nous serveis a les per-
sones / d’estalvi. (4)

Nous serveis a les per-
sones / d’estalvi. (4)

Ampliar i aprofundir 
els productes de 
passiu (estalvi sense 
remuneració, cobrar en 
especie, terminis més 
curts), de manera que 
els socis es vinculin a 
projectes concrets. (1)

Crear i fomentar eines, 
dins o fora de Coop57, 
per finançar projectes 
d’alt risc però amb alt 
interès social.Promoció de més 

relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Promoció de més 
relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Promoció de més 
relació dels socis 
col·laboradors amb els 
projectes finançats. (1)

Estudiar la possibilitat 
de fomentar préstecs 
privats entre socis. (1)

Estudiar la possibilitat 
de fomentar préstecs 
privats entre socis. (1)

Estudiar la possibilitat 
de fomentar préstecs 
privats entre socis 
col·laboradors. (1)

Caixa de resistència 
per a entitats amb 
dificultats. (1)

Caixa de resistència 
per a entitats amb 
dificultats. (1)

Foment dels títols 
participatius. (1)

Foment dels títols 
participatius. (1)

Foment dels títols 
participatius. (1)

Promoció dels títols 
participatius. (1)

Possibilitat de retribuir 
el passiu amb serveis 
de les entitats sòcies. 
(2)

Possibilitat de retribuir 
el passiu amb serveis 
de les entitats sòcies. 
(1)

Millorar els serveis 
existents. (1)

Millorar els serveis 
existents. (1)

 Crear una plataforma 
de crowdfounding amb 
els criteris ètics de 
Coop57. (1)

 Crear una plataforma 
de crowdfounding amb 
els criteris ètics de 
Coop57. (1)

Buscar el sistema que 
trenqui el control del 
sistema bancari. (1)

Nous serveis: trans-
ferènces entre mem-
bres de Coop57. (1)

Noves formes de 
captació d’estalvi per a 
projectes socials. (1)

PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taulesEix 4:  Sistema integral de finances ètiques
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PROPOSTES DELS GRUPS DE DEBAT
Recopilació en taules Eix 4:  Sistema integral de finances ètiques

Propostes per 
parelles

Propostes en 
grups de 4

Propostes en 
grups de 8

Propostes en 
grups de 16

Propostes 
plenari

Establir relacions amb 
d’altres entitats i xar-
xes d’economia social i 
solidària. (1)

Establir relacions amb 
d’altres entitats i xar-
xes d’economia social i 
solidària. (1)

Definir les relacions 
amb d’altres entitats 
i xarxes d’economia 
social i solidària. (2)

Habilitar un portal web 
de compra venda entre 
socis de Coop57. (1)

4) Economia social i solidària i mercat social






