Coop57
Una experiència de serveis financers ètics, socials i solidaris

Qui som?
Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris.
Neix de la crisi industrial i la lluita del moviment obrer per evitar la pèrdua de llocs de treball
a través del cooperativisme.
L’objectiu és ser una eina al servei de la transformació social i econòmica a través d’oferir
serveis financers pel desenvolupament del cooperativisme i de l’economia social i solidària.

Què fem?
Intermediació financera:
Coop57 busca recollir estalvi de la societat civil per canalitzar-lo cap al finançament de
projectes de l’economia social i solidària que busquin una transformació social en positiu.
Es tracta d'utilitzar l’estalvi recollit per generar impactes positius a la societat a través dels
projectes finançats.

Amb qui ho fem?
Coop57, no té clients, només treballa amb els seus socis que democràticament decideixen les
gran línies de la cooperativa.
Els socis de Coop57 són de dos tipus:
Socis i sòcies col·laboradores:


Són majoritàriament persones físiques tot i que també poden ser persones jurídiques.



Poden dipositar diners amb forma d’estalvi a Coop57.



No poden rebre préstecs de Coop57.

Socis de serveis:


Són entitats de l’economia social i solidària.



Poden gaudir dels serveis financers que s’ofereixen i, per tant, rebre préstecs de Coop57.



A més a més, poden dipositar diners a Coop57 en forma d’aportacions voluntàries al capital social.

Què financem? Quins àmbits
Decidim el destí dels nostres estalvis finançant projectes de l’economia social
principalment en els següents àmbits:











Cooperatives de tot tipus (treball, consum, serveis, ...)
Iniciatives d’inserció sociolaboral
Atenció i cura a les persones
Projectes dels moviments socials
Sostenibilitat i medi ambient
Cultura i educació
Foment del treball estable i de qualitat
Aprofundiment democràtic i participatiu
Associacionisme de base
...

Principis i criteris de funcionament
 Crèdit al servei de la transformació social
 Financem l’economia Social i Solidària
 Arrelament territorial i enxarxament
 Confiança i proximitat
 Democràcia
 Autogestió
 Transparència
“Una economia solidària per a una societat més justa”

El creixement en xarxa
Un model de creixement horitzontal i cap a baix
Els valors de:
Proximitat, el coneixement mutu, la confiança.
Les seccions territorials:
A partir de l’any 2005, arran de l’interès d’altres territoris pel projecte de Coop57 es va
posar en pràctica un model de creixement en xarxa en base a seccions territorials:


Andalusia
Catalunya

Aragó
Galicia

Euskal Herria
Madrid

Els grups promotors:
Són els grups inicials (grups motor) que existeixen en un territori abans de constituir-se
com a secció territorial. Es tracta d’anar consolidant una base social mínima per
poder desenvolupar la posterior activitat.


Existeixen grups promotors a: País Valencià i Asturies

Diferències amb la banca convencional
Capacitat d’autogestió


Càlculs i preus
La remuneració de l’estalvi i el cost
dels préstecs es fixen en assemblea
general, és a dir, per les pròpies
entitats i persones sòcies de Coop57.
Tenim total capacitat per ajustar les
quantitats a les necessitats de la
cooperativa.




Avals i Garanties
Coop57 no opera amb garanties ni
aportacions patrimonials. Podem definir
quin sistema volem i creiem adequat.
Treballem amb garanties mancomunades
donant importància a l'enxarxament i la
base social.

Flexibilitat i solucions a mida
El suport a las entitats es tradueix també en
flexibilitat i solucions a mida en cas de
dificultats i retards. Serveis financers “artesanals”

Dades a 31 de desembre de 2015

Dades a 31 de desembre de 2015

A Coop57 som: (31 de desembre de 2015)

700 entitats de l’economia solidària sòcies de serveis
3.358 sòcies col·laboradores

