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1. INCORPORACIÓ A LA XES
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una
organització formada per més de 300 sòcies.
Defensa un sistema econòmic respectuós amb
les persones, el medi ambient i els territoris
que

funciona

d’horitzontalitat,

sota

criteris

transparència,

democràtics,
equitat

i

participació.
La XES ha és una organització que ha pres cada vegada més força en els darrers anys en mirar de
significar i diferenciar aquelles entitats de l’economia social i del tercer sector que compleixen una sèrie de
requisits compartits.
INCOOP fa anys que col·laborem en dues de les iniciatives de la XES:
●

El Balanç social: El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social,
ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar
internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el
Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans
característiques de tota entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el
compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. INCOOP realitzem des de fa un
temps el Balanç social per tal de rendir comptes de cara a nosaltres mateixes i a la societat.

●

Fira d’economia social i solidària (FESC): és un aparador de tots els productes i serveis necessaris
per cobrir les necessitats de la nostra vida quotidiana a través de l‘Economia Social i Solidària
(ESS): habitatge, alimentació, oci, educació, comunicació, tecnologia, serveis a persones i
empreses, finances i assegurances ètiques, formació i educació i tecnologia, entre altres. És un
esdeveniment anual amb projecció internacional que reuneix la gran diversitat d’experiències i
pràctiques de l’economia social i solidària del territori català.

Donada la participació regular d’INCOOP a la XES i els seus projectes, per exemple formem part de la
comissió organitzadora de la FESC, així com compartir valors i discurs en molts àmbits, sumat a la creença
que teixir xarxa, associaciar-nos i cooperar ens fa més forts, el Consell Rector ha demanat passar a formar
part de la XES com a membres de ple dret.

3

2. REINCORPORACIÓ A COOP57
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics
i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a
la transformació social de la nostra economia i de la
nostra societat.
La seva funció principal és el finançament de
projectes d'economia social i solidària a través de la
intermediació financera. Això significa, recollir i captar
l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap
al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el
cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la
base de principis ètics i solidaris.
Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats
de l'economia social i solidària. L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que
s'autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.
Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de
Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i
solidària.
Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l'economia social i
solidària que siguin socis de serveis de Coop57 i que aportin algun tipus de valor afegit per al seu
entorn i per al conjunt de la societat.
Tant Entorn com 6tell formaven part de Coop57 com a socis però amb la fusió i el recent canvi de
nom a INCOOP i després d’haver estat uns quants anys sense participació a Coop57 se’ns ha
demanat, per poder continuar treballant conjuntament, revalidar la nostra participació a la
cooperativa, cosa que fem amb aquesta assemblea.
Aquest reingrés s’emmarca en la idea d’ampliar cada vegada més la relació amb les entitats que
compartim uns valors i una forma de fer, essent membres de l’economia social i solidària.
D’aquesta manera volem incrementar el nostre ús de serveis financers en entitats com Coop57, en
detriment de la banca tradicional.
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