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Expliquem algunes de les particularitats 
de Coop57. Aquelles característiques 
que ens fan diferents i que donen valor 
al nostre projecte. Un espai perquè tots 
els socis i sòcies vagin coneixent les 
particularitats de Coop57.

La importància de ser sòcia 
cooperativista
Un dels principals valors de Coop57 és la seva base 
social: més de 3.600 persones i més de 750 empre-
ses i entitats de l’economia social i solidària. Totes 
aquestes persones i entitats sòcies, més enllà de 
buscar un espai d’estalvi o de finançament, es cons-
titueixen com una gran xarxa que col·lectivament 
construeix una entitat pensada i estructurada per ser 
una eina financera al servei de la transformació eco-
nòmica i social.

En aquesta edició de pedaCOOPgia veurem la impor-
tància d’esdevenir sòcia cooperativista de Coop57, un 
pas més enllà de ser client d’una entitat financera. De 
la importància de formar part d’un moviment socioe-
conòmic que pretén pensar col·lectivament quin model 
econòmic i social es vol promoure.

El creixement de Coop57 els darrers anys ha estat molt im-
portant. En el període 2010-2016, les aportacions al capital 
social s’han multiplicat per quatre i la base social s’ha tripli-
cat. Per la seva part, l’evolució dels préstecs, també ha estat 
molt significativa, ja que, en el mateix període, el saldo viu 
de préstecs concedits s’ha doblat.

Com podem deduir, però, el ritme de creixement dels prés-
tecs ha estat inferior al de les aportacions al capital social 
de la cooperativa.

Per aquest motiu, des de fa algun temps, Coop57 va observar 
la necessitat de desaccelerar el ritme de creixement de les 
aportacions al capital social que les sòcies i socis de Coop57 
estaven fent a la cooperativa. És per això que el Consell Rec-
tor va decidir adoptar una mesura, de caràcter transitori, on 
es limità l’entrada de noves aportacions a 10.000 euros per a 
sòcia i any. La mesura responia a la recerca d’un creixement 
ordenat i equilibrat que no posés en perill la solvència de la 
cooperativa.

Però en aquesta reflexió, mai no es va plantejar limitar l’en-
trada de noves persones o entitats sòcies. Es té l’absoluta i 
la ferma convicció que el creixement de la base social és 
imprescindible en el nostre projecte i augmentar en perso-
nes i entitats compromeses per la transformació social, en-
xarxades entre elles és quelcom netament positiu, desitjable 
i necessari.

Els múltiples actors que al llarg de més de 20 anys d’història 
de l’entitat han anat construint i pensant la forma, funcions 
i objectius de Coop57 han volgut dissenyar una eina estra-
tègica per al desenvolupament de l’economia solidària. Una 
eina pensada per servir i ajudar al fet que es creïn, es con-
solidin, creixin i s’enforteixin projectes socioeconòmics de 
transformació social i econòmica.

Coop57 té la vocació de pertànyer a totes aquelles persones 
i entitats que vulguin contribuir al canvi social i econòmic 
del nostre entorn. Una eina financera en mans de la societat, 
propietat de tots els seus socis i sòcies.

Per tant, si creix la base social, serem més fortes i podrem 
incidir més i millor en l’establiment de nous models eco-
nòmics que puguin transformar la societat cap a realitats 
pensades des dels criteris de l’economia transformadora. 
I ho estarem fent nosaltres, amb les nostres mans, amb la 
nostra força de treball, amb els nostres diners i amb 
la nostra participació, implicació i exercici de demo-
cràcia econòmica.

La importància no rau tant a aportar molts diners 
d’estalvi a Coop57. El pas realment transformador 
és esdevenir sòcia, prendre-hi i sentir-s’hi part. Acu-
mular a força col·lectiva suficient per canviar-nos i 
canviar l’economia i la societat. De fer valdre i ésser 
conscients que ens dotem, com a societat, d’eines 
que treballen pel benestar i desenvolupament col-
lectiu.
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