
  L’experiència consisteix en...
Coop57 és una cooperativa de serveis financers que es dedica a recollir estalvi popular per finançar projectes d’economia social i solidària. 
oop57 és una cooperativa de serveis  financers que promou l’estalvi ètic i destina els seus recursos a donar préstecs a projectes d’economia 
social i solidària. És una entitat gestionada per la seva base social, formada per persones i entitats de l'economia social i solidària, d’acord amb 
els principis de les finances ètiques de democràcia, coherència i transparència. 
 

     Per aconseguir…
L’objectiu últim del Coop57 és treballar per empènyer la societat cap a 
un procés de transformació social en positiu. Per tal d’aconseguir-ho, 
Coop57 recull estalvi de la societat civil per a prestar-lo a entitats 
d’economia social i solidària que treballin en aquesta mateixa línia de 
transformació social.
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   Transforma el  territori perquè...
Coop57 analitza la societat des d’un punt de vista crític en la situació 
actual  i treballa per tal  d’aconseguir superar problemàtiques socials 
que avui en dia ens trobem i així,  empènyer la societat cap a realitat 
més justes i sostenibles.

    Valorem l’experiència...
    Coop57 ja porta anys treballant en aquesta direcció i el creixement de la 
cooperativa ha estat progressiu i constant. Això ens demostra que Coop57 és 
una eina necessària per al teixit de l’economia social i qu e existeix un interès 
creixent de la ciutadania de veure involucrats els seus estalvis amb projectes en 
els que, des d’un punt de vista ètic, social i mediambiental hi estan d’acord.

     Els recursos utilitzats són...

Els recursos que obté el Coop57 per portar a terme la seva feina 
d’oferir serveis financers a les entitats sòcies és a través de les 
aportacions dels socis de la cooperativa, especialment dels socis 
col·laboradors que són aquelles persones i/o entitats que 
dipositen el seus estalvi a Coop57.
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