
   

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, 6 DE NOVEMBRE 
Discurs de Josep Oriol Sala, President de Caixa d’Enginyers                                      

 
 
Estimats socis,  
 
El 29 de setembre hem celebrat 50 anys d’història com a societat cooperativa orientada al 
servei als socis que actualment ja són més de 150.000 distribuïts per tot l’Estat. 
 
La nostra orientació i els nostres orígens ens han centrat a donar servei als Enginyers i a altres 
professions, així com als seus familiars i empreses, treballant amb honestedat, des de la 
confiança i el compromís i prioritzant, sempre, el servei al soci i la qualitat dels actius -posat de 
manifest a través de la nostra solvència, liquiditat i baixa morositat-. I tot això amb la finalitat de 
donar seguretat al soci. 
 
En aquests 50 anys hem anat superant els riscos econòmics, polítics i socials als quals hem fet 
front mantenint, a més, des de l’inici de l’última crisis financera, creixements espectaculars en el 
nombre de socis, recursos gestionats i solvència, acompanyat de resultats. Resultats que 
nosaltres mesurem amb el nivell de satisfacció del soci, primordialment, i financers, com a 
factor necessari, però relacionat amb l’anterior. 
 
Col·laborem amb la societat a través de 250 convenis amb col·legis professionals, universitats i 
institucions, i a través de les accions de la nostra Fundació. 
 
Mantenim el nostre creixement, respectant sempre els nostres valors, sota la premissa: “el soci 
és la nostra raó de ser”. 
 
Apreciem les teves idees, t’escoltem, ens importes i et responem amb servei i implicació, i 
vosaltres també ens responeu transmetent al vostre entorn la vostra satisfacció, i això es 
tradueix en el fet que sou el primer impulsor del creixement de la nostra Caixa cooperativa, 
aportant nous socis que, al seu torn, també ens plantegen noves exigències i ens ajuden a 
millorar. Millora que, gràcies a la implicació i professionalitat del nostre equip humà, permet 
avançar en el nostre desenvolupament. 
 
La nostra cooperativa – Caixa d’Enginyers - al llarg dels seus 50 anys d’història mai no ha 
entrat en qüestions polítiques, ni ha tingut polítics en els seus Òrgans de Govern, i això també 
ens ha diferenciat clarament d’altres entitats, permetent que les nostres decisions fossin 
sempre de caràcter estrictament financer amb criteris de gestió a favor del soci. Sempre hem 
gestionat el risc amb criteri professional, no havent entrat en hipoteques sobrevalorades, 
clàusules terra, preferents o crèdit promotor, sempre amb una gestió transparent per respondre 
a la confiança dels nostres socis.  
 
Som una Caixa cooperativa arrelada en els territoris en els quals estem presents, i no ens 
veiem com una entitat financera ni com un centre pur de negoci, sinó com una societat 
cooperativa de serveis financers i asseguradors que es deu els seus socis allà on aquests 
estiguin. Amb les nostres decisions no volem influir en la política en cap sentit, només 
pretenem acompanyar als nostres socis permanentment, que són més de 150.000, amb tota la 
seva diversitat de pensament.  
 
No som una societat transformadora de béns, simplement facilitem que el flux de diners que es 
diposita a la nostra entitat basant-se en la vostra confiança s’estengui a projectes d’inversió o 
despesa d’altres socis, o a vosaltres mateixos quan ho necessiteu, i tractem de fer-ho amb la 
major eficiència, honestedat i proximitat assessorant, sempre, en funció tant dels nostres 
coneixements financers com del soci. 
 
No decidim pels nostres socis en aquelles decisions que els corresponen, ni sobrevalorem la 
nostra aportació. Estem al teu costat i sempre tindràs l’ocasió de participar en les decisions 



   

estratègiques i importants a través de l’Assemblea de la Caixa d’Enginyers, com ha succeït al 
llarg d’aquests 50 anys. 
 
És evident que seguir el que fa la majoria mai no ha estat una opció per a Caixa d’Enginyers, ja 
que tenim pensaments -i acció- propis derivats del nostre focus en els socis, amb els 
condicionants del nostre model jurídic, social i econòmic, que com a entitat cooperativa és 
diferencial de les societats de capital. 
 
Caixa d’Enginyers manté una posició d’extraordinària fortalesa, com segueixen mostrant a dia 
d’avui el nostres principals indicadors, gràcies no només a la nostra forma de gestionar els 
riscos, sinó perquè també desenvolupem permanentment mesures que permeten mitigar els 
riscos als quals la societat podria estar exposada. 
 
Caixa d’Enginyers, com sabeu, no s’ha posicionat políticament perquè l’entitat no és subjecte 
polític i la seva posició és adaptar-se als esdeveniments per complir amb la seva raó de ser: 
prestar serveis als socis d’acord al nostre model cooperatiu. 
 
Un marc econòmic i jurídic estable facilita el normal desenvolupament de l’activitat, i en la 
situació política que hem viscut, hem actuat com sempre amb anàlisi, ordre, prudència, 
seguretat, mesura, temprança i sense precipitació. Però no dubteu que en l’hipotètic supòsit 
que l’actual situació derivés en un futur en un escenari continuat que pogués afectar el curs 
normal dels serveis o de la situació financera de l’entitat, el Consell Rector, si és necessari, 
proposaria a l’Assemblea de Caixa d’Enginyers acordar les possibles mesures conseqüents, 
que podríem adoptar com a entitat sobirana i sense lligams. 
 
En qualsevol cas, tingueu la certesa que seguirem treballant amb tota la intensitat que 
requereix el moment i que es prendran les decisions pertinents perquè Caixa d’Enginyers pugui 
oferir el millor servei i el flux de finançament als socis dintre de les seves línies de solvència, 
liquiditat i qualitat dels actius, i contribuir així a l’estabilitat financera de la societat en general. 
 
Per a Caixa d’Enginyers tots els socis són iguals, mereixen el mateix nivell d’atenció 
independentment de la seva localització, origen o creences. I estic convençut que, gràcies a 
compartir amb tots vosaltres els nostres i els vostres valors, seguirem sent port segur tant per 
als estalvis dels socis actuals, com per als nous socis que han decidit portar-los. 
 
Per finalitzar vull agrair a tots els nostres socis, a tots vosaltres, el nivell de confiança i 
compromís mostrat en tot moment amb la nostra Caixa Cooperativa i la ferma convicció que el 
nostre model d’entitat i l’esperit amb el qual treballem ens segueixi oferint un gran present i, de 
ben segur, que la nostra constància, prudència i fermesa premiaran el nostre desenvolupament 
futur.  
 
Moltes gràcies. 
 


