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1. Seira Impuls Cooperatiu

“Remar junts, avançar en la mateixa direcció”. Aquest és el significat, d’origen grec, de 
Seira, el nom de la nostra entitat. Una entitat en la qual el suport al cooperativisme és la 
nostra raó de ser i que tenim la voluntat de treballar coordinadament amb el conjunt del 
moviment cooperatiu.

A partir de la unió dels exsocis de la cooperativa Ecotècnia SCCL i la Federació de Coope-
ratives de Treball de Catalunya (FCTC) de constituir una entitat amb els fons no repartibles 
resultants de la transformació, va néixer el projecte de Seira Impuls Cooperatiu. Un dels 
objectius fundacionals va ser donar sentit al patrimoni col·lectiu generat per la cooperativa. 
Des del març del 2008, el nostre camí ha estat marcat per la cerca de la innovació i la projec-
ció del cooperativisme, especialment el de treball associat. A més, ara ens hem especialitzat 
a oferir solucions en l’accés al finançament i capital per a tota l’economia social cooperativa 
catalana.
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2. Programes 

2.1 Orientació financera

En aquesta iniciativa, hem assessorat individualment a un total de vuit cooperatives: 

  Societat Orgànica (Cornellà de Llobregat).

  Food Coop Bcn (Barcelona).

  Cerveseres Artesans de Catalunya (Barcelona).

  Queviure distribuidora agroecològica (l’Hospitalet de Llobregat).

  Vilamercat (Vilafranca del Penedés).

  Escola REL (Barcelona).

  La Humanitaria (Casavells-Girona).

  Cos Cooperativa de Salut (Barcelona).

en el marc del programa d’orientació financera de la FCTC, que executem des de Seira 
Impuls Cooperatiu, mitjançant el qual aquestes ha gaudit dels següents avantatges: 

  Una diagnosi econòmica i financera.

  La detecció de les necessitats financeres.

  La identificació de les solucions.

  Una xarxa de contactes claus.

  La prestació de garanties.

  El seguiment dels resultats.

  L’impuls de nous instruments i solucions financeres.

2.2 Learning to Grow Coop (3a edició)

Amb aquest programa, hem establert com a prioritat la millora de les competències de 
socis i sòcies de treball per fer créixer les seves idees de negoci, la creació i expansió 
de nous models i/o línies de negoci sostenibles per part de les cooperatives en sectors 
dinàmics de l’economia i la inversió en els projectes cooperatius de nova creació o de 
creixement mitjançant l’ús de diferents fonts i instruments de finançament.
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Per a fer-ho possible, des de Seira Impuls Cooperatiu hem promogut la tercera edició del 
programa “Learning to Grow Coop”, conjuntament amb la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya, consistent a: 

 Dotar d’eines a les cooperatives per percebre l’entorn i adquirir competències en 
visió estratègica a mitjà i llarg termini per fer créixer els seus negocis.

 Potenciar les habilitats de gestió de les sòcies de les cooperatives.

 Assessorar a les cooperatives en el disseny i desenvolupament del seu pla estratègic 
de creixement. 

El programa ha estat dissenyat i implementat per la cooperativa Tandem Social SCCL, 
la qual ha format i ha acompanyat als socis i sòcies d’11 cooperatives mitjançant la rea-
lització de 10 unitats formatives amb un total de 60 hores i tutories individualitzades 
de 12 hores per cooperativa per part de persones expertes.

El programa ha estat avaluat positivament per les persones que han participat (amb 
una valoració global de 7,8 sobre 10 i enguany se’n farà una nova edició).

2.3 Beques 

D’aquesta iniciativa, se n’han beneficiat cinc sòcies i treballadores de cooperatives o 
bé de projectes emprenedors cooperatius, que han utilitzat el programa de beques que 
hem  impulsat a Seira Impuls Cooperatiu. El seu objectiu és millorar les seves compe-
tències professionals en els àmbits de la gestió empresarial, la innovació social i/o les 
finances cooperatives. 

3. Convenis
Amb la finalitat de millorar l’accés al finançament de les cooperatives, hem renovat i 
ampliat els següents convenis:

3.1 Línia Finançament Cooperatiu per a pal·liar els efectes econòmics/
financers de la Covid-19 amb Coop57

Hem renovat la línia de  2 milions d’euros  de finançament extraordinari conjuntament 
amb la Coop57 per aquelles entitats de l’Economia Social Solidària (ESS), que han patit 
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tensions de tresoreria i desviacions pressupostàries. Durant l’any 2021, se n’han bene-
ficiat  34 cooperatives   per un import total d’ 1.424.000 milions d’euros . 

3.2 Línia Finançament Cooperatiu ESS amb ajuntaments i Coop57

Hem renovat i ampliat de  150.000 euros   fins a  300.000 euros la línia de 
finançament per a noves iniciatives de l’ESS amb l’Ajuntament de Mataró, on se n’han 
beneficiat durant el 2021,  3 cooperatives  per un import de  117.153 euros .

Per aquest conveni, hem mantingut reunions per ampliar aquest conveni amb altres 
ajuntaments, com Tarragona i Sabadell.

4. Eines d’inversió per al cooperativisme

4.1   

Xarxa d’Equipaments Socials MES: 

L’any 2019 vam crear una nova societat com un instrument d’inversió amb la finalitat 
de donar suport financer a les entitats de l’economia social per poder invertir en la 
promoció d’equipaments adreçats a l’atenció a les persones en els àmbits educatiu, de 
treball i de salut i en tots aquells relacionats amb la millora de la qualitat de vida mit-
jançant la prestació de serveis. 

Per tant, es tracta d’un fons de capital amb el qual s’inverteix directament en nous 
establiments gestionats per empreses socials. 

A més de Seira Impuls Cooperatiu, les entitats fundadores d’aquesta iniciativa són 
el Grup Cooperatiu TEB SCCL, la cooperativa Suara Serveis SCCL, la Fundació Sa-
nitària Sant Pere Claver i la Previsora General Mutualitat de Previsió Social. Els fons 
compromesos per part d’aquestes entitats són de  2,6 milions d’euros , dels quals  
1 milió d’euros és capital aportat per Seira Impuls Cooperatiu, des d’on, alhora, exer-
cim la presidència de la societat. 
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Aquest instrument té la capacitat de finançar un volum d’inversió:

12
milions 
d’euros

100
llocs de
treball
nous

360
atenció a

usuàries

Durant l’any 2021, vam crear i coordinar els grups de treball intern. D’aquests, el de 
comunicació ha aprovat la imatge corporativa, web i presentació institucional. Men-
trestant, el grup d’inversió va consensuar la política d’inversió.
El novembre del 2021 es va arribar a un acord pel qual Seira Impuls Cooperatiu va as-
sumir la coordinació de Més Espais. S’han estudiat les primeres inversions i esperem 
que es materialitzin enguany.

4.2 Fons Social Seira

L’any passat vam constituir Seira Inversió Social, un vehicle d’inversió d’impacte, 
pacient, no especulatiu i amb acompanyament, creat des de i de forma exclusiva per a 
l’Economia Social i Cooperativa amb les següents característiques:

 Inversió en l’ESC (entitats sense ànim de lucre, cooperatives, associacions, funda-
cions, societats d’integració laboral, etc...).

 Amb una dimensió de micro, petita i mitjana empresa amb inversions d’entre 
20.000 euros  i  400.000 euros .

 Pacient: es pot formalitzar la rendibilitat de la inversió fins a 10 anys i a un tipus 
d’interès fixe.

 Sense especulació, ja que el tipus d’interès que es cobra només té la voluntat de 
cobrir l’estructura i continuar invertint en altres projectes de l’ESC.

 Sense garanties addicionals al mateix projecte.

 Amb acompanyament estratègic i financer (s’assignaran una bossa d’hores mensuals 
per ajudar a complir els seus objectius i tindran l’opció de ser assessorats en els 
seus òrgans de govern per professionals).
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S’espera en  4 anys que es beneficiïn d’aquest vehicle   44 entitats  de l’Economia 
Social i Cooperativa. També es volen crear i mantenir 170 llocs de treball de 
qualitat.

4.3 Grup d’inversors cooperatius    

Des de Seira Impuls Cooperatiu, exercim la presidència i participem amb un 33% de 
capital en aquesta societat, que inverteix en cooperatives o altres formes jurídiques 
de l’economia social. A més, finança projectes d’inversió per a la creació i expansió 
de noves activitats a través de préstecs participatius amb una inversió màxima de  
  150.000 euros  o de l’adquisició de títols participatius. 

Durant el 2021, el consell d’administració va aprovar no fer noves inversions, i a partir 
d’aquest any, la nostra entitat ha assumit l’administració única de l’entitat. 

El risc viu a 31/12/2021 és de 375.999 euros .

5. Dimensió econòmica

Fundació privada Seira per a la Innovació i Projecció del 
Cooperativisme. 

Comptes de pèrdues i guanys de pimes sense afany de lucre corresponents 
als exercicis closos  el 31 de desembre de 2021 i 2020 

Concepte Notes Deure (Haver) €

2021 2020

9.545,00

9.545,00

-

-25.107,41

-82.166,26

-82.111,66
-79.443,65

9.819,06

-

9.819,06

-45.395,03

-53.262,12

-53.018,93

-48.778,91

17.a

17.b

17.c

Ingressos per les activitats 

Vendes i prestacions de serveis

Subvencions, donacions i altres ingressos

Despeses de personal 

Altres despeses d’explotació 

a) Serveis exteriors

 a.1) Serveis professionals independents

La memòria que s’adjunta forma part dels Comptes Anuals.
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Concepte Notes Deure (Haver) €

2021 2020

a.2) Transports

a.3) Assegurances

a.4) Serveis bancaris 

a.5) Publicitat i relacions públiques

a.5) Altres serveis

b) Tributs

operacions comercials

Amortizació de l’immobilitzat 

Altres resultats 

A.1) Excedent de l’Activitat 

Ingressos financers 

b) De valors negociables i altres 
instruments financers

Despeses financeres 

Variació del valor raonable en actius 
financers 

a) Deteriorament i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres

A.2) Excedent de les Operacions Financeres

A.3) Excedent Abans d’Impostos  A.1+A.2)

Impost sobre beneficis 

A.4) Variació de Patrimoni Net Reconeguda 
a l’Excedent de l’Exercici

Ingressos i despeses imputats directament 
al patrimoni net 

 I. Per valoració d’instruments financers

1. Actius financers disponibles per la venda

2. Altres ingressos / despeses

II. Per cobertures de fluxes d’efectiu

III. Subvencions, donacions i llegats 
rebuts

-

-

-929,13

-647,80

-1.091,08

-54,60

-

-

-559,97

-98.288,64
32.103,90

32.103,90

-

570,33

0,00
570,33

32.674,23

-65.614,41

-

-65.614,41

39.497,22

39.497,22

-

-

-

9.d 

5 i 6

9.a, 9.c i 10

7, 9.b i 10.a

10.b

14.b

10

12

-4,10

-425,62

-884,28

-2.630,00

-296,02

-243,19

-

-452,85

-72,61

-89.363,55

85.427,05

85.427,05

-

97.751,47

-6.281,88

104.033,35

183.178,52

93.814,97

-

93.814,97

163.024,67

163.024,67

-

-

10.000,00

La memòria que s’adjunta forma part dels Comptes Anuals.
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Concepte Notes Deure (Haver) € 

2021 2020

-

- 

39.497,22

-

-

-

-

-

-

-

39.497,22

-

-

-

-

-26.117,19

-

- 

173.024,67

-90.417,30

-90.417,30

-

-

-

-

-90.417,30

82.607,37

-
-
-
-

176.422,34

10

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i 
altres ajustos

V. Efecte impositiu 

B.1) Variació de Patrimoni per Ingressos 
i Despeses Imputats Directament 
al Patrimoni Net (I+II+III+IV+V) 

Transferències al compte de pèrdues i 
guanys

VI. Per valoració d’instruments financers

 1. Actius financers disponibles per la 
venda

2. Altres ingressos / despeses

VII. Per cobertures de fluxes d’efectiu

VIII. Subvencions, donacions i llegats 
rebuts

IX. Efecte impositiu

C.1) Variació de Patrimoni Net per 
Reclassificacions a l’Excedent de 
l’Exercici (VI+VII+VIII+IX)

D) Variació de Patrimoni Net per Ingressos 
i Despeses Imputades Directament al 
Patrimoni Net (B.1 + C.1) 

E) Ajustos per canvis de criteri 

F) Ajustos per errors

G) Variacions en la dotació fundacional

H) Altres variacions 

I) Resultat Total. Variació del Patrimoni 
Net a l’Exercici (A.4+D+E+F+G+H) 

La memòria que s’adjunta forma part dels Comptes Anuals.
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5.1 Gestió del patrimoni

“El 2021, Seira Impuls Cooperatiu va 
deixar de treballar amb la banca 
convencional, traspassant la totalitat 
del seu patrimoni i inversions a la banca 
ètica i cooperativa”

“A més, s’ha assolit que el 100% 
del patrimoni gestionat en fons 
d’inversió siguin en vehicles 
certificats (ESG) amb criteris 
d’inversió de desenvolupament 
de polítiques favorables amb 
el medi ambient, les persones
 i amb criteris de bon govern”

5.2 Dades patrimonials

Aquestes són les dades d’evolució del patrimoni dels darrers anys:
El patrimoni de constitució va ser de 10.195.000 euros. 
El patrimoni a 31/12/2020 va ser de 10.687.635 euros.
El patrimoni total a 31/12/2021 és de 10.851.023 euros.

5.3 Balanç i compte de resultats
A la política de gestió econòmica aprovada, hem contemplat una recerca i diversificació 
de nous ingressos:

 Dues subvencions: Enfortim de l’Ajuntament de Barcelona i el Projecte Singulars 
de la Generalitat de Catalunya per un import de 60.400 euros.

 Acord amb la Xarxa d’equipaments socials MES, SL. per a administrar i coordinar 
l’entitat amb un conveni de col·laboració remunerat.

 Renegociació dels convenis no remunerats i no renovats els convenis sense remuneració.

 Assolir plusvàlues en els fons d’inversió per gestió activa.

Aquestes accions han permet que el resultat del 2021 sigui de 93.814 euros (CCAA).
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6. Òrgans de govern i direcció.

6.1. Patronat

President

Vicepresident primer

Vicepresident segon

Secretari

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Guillem Llorens

Jaume Oller

Miquel Cabré

José Valentín

Sònia Cruz

Anna Puig

Adela Camí

Gemma Garcia

DIRECCIÓ: Miguel Linde RESPONSABLE DE PROJECTES:  Daniel María

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Elena Bernet

Carme Giménez

Luis Carlos de la Concepción

Joan Ramon Surinyà

Raimon Gassiot

Marc Roma

Ivan Miró

Artur Feijoo

Amb el suport de:

Formen part de:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086200223092
https://www.instagram.com/seirafundacio/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3-seira/?viewAsMember=true
https://twitter.com/SeiraCoop
https://www.youtube.com/channel/UCC0xtNwZ2JbIRHOoT5Xdi-Q

