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Qui som?

Què fem?

Vull adherir-me com soci/sòcia

Catalana de Serveis Financers - SCoopC, és
una cooperativa en l’entorn de la banca
ètica i de l’economia solidària, que facilita
serveis financers a les persones sòcies
observant els valors de consum responsable
i els principis cooperativistes.

Donem suport i financem projectes que ens
presenten les persones associades. Els
estudiem des d’una òptica ètica, transparent,
de contribució social i de rendibilitat financera.

Cada persona que es dona d’alta ajuda a fer
créixer l’entitat.

Som una eina de país i en favor del
país. Operem, exclusivament a Catalunya,
compromesos amb el desenvolupament de
projectes que contribueixin a millorar la
qualitat de vida ciutadana. Volem implicarnos en iniciatives innovadores i contribuir
a dinamitzar l’ economia de la proximitat.
Tenim la voluntat de contribuir a apoderar
comunitats i a reforçar la sobirania financera
de Catalunya.

A Catalana de Serveis Financers - SCoopC ,
ara per ara, no tenim ni personal ocupat ni
oficines. Tots som persones voluntàries,
moltes de les quals havien estat treballant en
les antigues caixes locals.
Volem créixer per a implantar la nostra xarxa
territorial per a tot el país de forma
progressiva i sostenible.

Quan els projectes són aprovats pels òrgans de
govern de la Cooperativa, els acompanyem i els
assessorem constituint una comunitat
financera on hi participen els socis que
desenvoluparan el projecte (els que rebran el
finançament) i les sòcies que hi inverteixen.
Preferim compartir projectes petits amb altres
‘inversors’ i reforçar la col·laboració entre
entitats que participar en projectes molt
grans.
Ens diferenciem d’altres cooperatives i
entitats financeres, en que volem ser un
projecte exclusivament català. Tenim la seu a
Barcelona i l’expansió la pensem per a
qualsevol comunitat local a Catalunya.
Aspirem a ser la primera Caixa Cooperativa
Catalana (C3) i operar amb fitxa bancària (com
qualsevol altra entitat), en el termini de 3 a 4
anys. Mentrestant, som una cooperativa de
serveis financers.
Els socis fem voluntariat com a analistes
financers, assessors jurídics, comunicació,
desenvolupament de comunitats locals... amb
la predisposició de col·laborar amb entitats
locals d’arreu dels Països Catalans.
Vens amb nosaltres?

Poden ser socis/sòcies tant les persones físiques
com les persones jurídiques (cooperatives,
societats limitades, anònimes, civil particular,
etc.).
Per adquirir la condició de soci/a cal fer una
aportació inicial al capital social de:
 100€ si s’és persona física
 300€ si s’és persona jurídica

Independentment de l’aportació al capital, si es
vol ser soci/a comú, amb dret a vot i interessats
en el finançament ofert per la cooperativa,
s’estableix una quota trimestral de 17,14€.
Si només es vol ser soci/sòcia col·laborador/a,
amb vot a través dels socis compromissaris, però
sense accés al finançament de la cooperativa, no
s’estableix cap quota.
Fer-te’n soci/sòcia és molt senzill. Pots fer-ho
des del nostre web https://catalanasf.cat a
l’apartat Fes-t’en soci del menú i seguir els
passos indicats.

