Emissió de títols participatius
del supermercat cooperatiu
i participatiu.

Període de subscripció:
del 7 d’abril fins al 30 de juny.

Què és La Feixa?
La Feixa, Supermercat Cooperatiu, és un projecte impulsat
a mitjans de l’any 2019 per l’Estrella i l’Ecoopirativa de
Mataró, agrupacions de consum de Can Fugarolas.
Cooperativa sense ànim de lucre amb l’objectiu d’obrir
un supermercat cooperatiu i participatiu per promoure un
canvi en el model de consum actual i així contribuir a una
societat social i medioambiental més justa i respectuosa.
La Feixa és un projecte obert on qualsevol persona podrà
consumir-hi. Tot i així, les que en siguin sòcies tindran
accés als productes a un preu més reduït, així com el dret
de participar en l’associació.

Com es finançarà?
La posada en marxa té un cost aproximat de 76 mil euros.
Tot finançat al marge del sistema financer convencional,
implicant usuàries, finances ètiques i cooperatives,
i el conjunt de la societat i el teixit social.
És a dir, amb:
- Aportacions de les persones sòcies.
- Préstec de Coop57.
- Aportacions i ajuts d’entitats, persones i institucions.
- Emissió de títols participatius.

Com puc participar a La Feixa?
#LaFeixaTransforma #AportaALaFeixa
Fem una crida a persones, entitats o iniciatives perquè
ens ajudin a fer realitat el projecte adquirint aquests
títols participatius.
Contribuiràs a crear una alternativa real de consum que
es vol finançar agrupant el màxim suport possible sumant
capacitats i mostrant el potencial de l’acció conjunta.
Amb l’emissió de títols participatius posem a disposició
de totes una eina per col·laborar en el projecte de creació
del primer supermercat cooperatiu del Maresme.

Emissió dels Títols.
Aquestes són les condicions de l’emissió i adquisició
dels títols participatius:
Emissió: 300 títols per valor de 100 euros cadascun.
Termini de subscripció: 5 anys.
Remuneració: 2,00% anual.
Interessos: Cobrament anual.
Capil·laritat: No es podrà adquirir més de 25 títols.
Campanya: Del 7 d’abril fins el 30 de juny de 2020.

Volem un model de finançament col·lectiu,
cercant la implicació de la societat en el projecte.
#TransformemElConsum #SobiraniaAlimentaria
#EntreTotesTot

Com adquirir els Títols?
A través de l’enllaç de la web www.lafeixa.cat
o enviant un email a economia@lafeixa.cat

