
Fes una inversió amb sentit i contribueix a un projecte pioner 
que vol transformar el model de consum a la ciutat. 

Adquireix els títols participatius de Foodcoop!
 

del supermercat 
cooperatiu i participatiu

Aixequem
la persiana!

El primer supermercat cooperatiu i partici-
patiu de Barcelona, FoodCoop BCN, engega 
la recta final per apujar persiana a finals 
d’any al barri de l’Eixample Esquerra, al 
Passatge d’Aragó, 9. 

Des de febrer, el nombre de sòcies ha passat 
de 90 a més de 300 i preveiem superar 
l'objectiu de 500 abans de l'obertura, a finals 
d’any. 
Tenim el suport d'una xarxa cada cop més 
extensa d'iniciatives similars que han anat 
sorgint a Catalunya, però també a la resta 
d'Europa i del món. 

Per poder obrir, però, hem de fer front abans 
a despeses com el lloguer i les reformes del 
nou local de 240 m2 o la compra de neveres, 
prestatgeries, material informàtic, etc. 
Per aquesta raó fem una emissió de 
100 títols participatius amb un valor de 
250€ cadascun que us animem a adquirir!

QUIN SERÀ EL MODEL DE 
SUPERMERCAT DE 
FOODCOOP BCN?

Serà un supermercat propietat de les 
sòcies, que seran les úniques que podran 
fer-hi la compra. Hi trobaran un gran ventall de 
productes d'alimentació, higiene i neteja de la 
llar, que s'hauran escollit d'acord amb els 
principis que mouen el projecte, com la 
sostenibilitat, la proximitat o el tracte just cap a 
les productores. Les sòcies dedicaran 3 hores 
al mes de treball cooperatiu a tasques del 
supermercat, contribuint a la reducció de 
costos i a la limitació dels preus dels 
productes.

Emissió de TÍTOLS PARTICIPATIUS de 
Supermercat Cooperatiu i Participatiu  SCCL, 
coneguda com a FoodCoop Barcelona. 

Quantitat de títols: 
160 títols participatius
Valor de cada títol: 
250 euros
Termini de subscripció: 
5 anys (després del cinquè any, prorrogables anualment)

Remuneració anual: 
a partir de 1,25%
Període d’adquisició: 
Del 16/07/2021 al 31/07/2021
Coordinació i gestió: 
Supermercat Cooperatiu i Participatiu BCN, SCCL

FoodCoop BCN, SCCL forma part de: 
· Federació de Cooperatives de Consumidorsi Usuaris  
  de Catalunya 
· Xarxa d’Economia Solidària
· Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de 
  Barcelona
· Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 
  Barcelona 2021

Projecte assessorat per: 
Tàndem Social. Pla de viabilitat tècnic i econòmic
Col·lectiu Ronda, SCCL. Estudi jurídic i tècnic

COM ADQUIRIR-LOS:

Per web
A través del formulari d’adquisició a 
www.foodcoopbcn.cat/titolsparticipatius

Per email
títols@foodcoopbcn.cat



FoodCoop BCN. 
LA NOSTRA HISTÒRIA

La idea d'impulsar un supermercat cooperatiu 
a Barcelona sorgeix quan un grup divers de 
250 persones es reuneix el 15 de març del 
2018 (Dia de les persones consumidores) a les 
Cotxeres de Sants.
Com a resultat d’aquest suport de la ciutada-
nia, el maig del 2018 es va constituir 
l'Associació per l'Impuls dels Supermercats 
Cooperatius i el Mercat Social i, l'octubre del 
2019, el mateix grup motor va constituir la 
cooperativa integral "Supermercat Coopera-
tiu i Participatiu BCN, SCCL" amb l'objectiu 
d'obrir el supermercat.
 
La iniciativa s'inspira en el Food Coop Park 
Slope, el supermercat cooperatiu pioner que 
va néixer a Nova York el 1973 i ara compta amb 
més de 17.000 membres, i on el 70% del 
treball és fet per les sòcies. Aquest model 
s'està replicant amb èxit arreu del món i, 
per això, adquirir títols participatius repre-
senta alhora una inversió segura i transfor-
madora de l'economia i de la ciutat.
 

Com estem finançant el projecte? 

Tot el finançament s’obté al marge del sistema financer 
convencional:

Condicions

Què és un títol participatiu?

Un títol participatiu és un préstec a 
llarg termini als fons propis d’una 
cooperativa per desenvolupar o 
ampliar un projecte, que implica un 
retorn al cap de cinc anys amb la 
possibilitat de prorrogar-ho anual-
ment

·  Emissió de 160 títols participatius       
   per valor de 250 euros cadascun.
·  Retorn dels diners al cap de cinc   
   anys amb la possibilitat de 
   prorrogar-ho anualment. Aquest      
   retorn dependrà del bon funciona-  
   ment de la cooperativa.
·  Es podran adquirir títols participati-  
   us des del 16 de juliol fins el 31 de   
   juliol de 2021.
·  Remuneració a partir de 1.25% anual.
·  Cobrament dels interessos anual-  
   ment.
·  Inversió responsable.
·  Dret de transmissió

1. En el cas que no s’arribi a completar 
tota la campanya de finançament. es 
retornaran totes inversions realitzades.

2. Retorn econòmic íntegre. 
Escalat. Més risc, més retorn.
  a) Si adquireixes un títol de 250€,
la remuneració és de l’1,25% anual.
  b) Si adquireixes dos títols de 250€,
la remuneració és de l’1,5% anual.
  c) Si aportes entre 1.500 € i fins a 3.000€,
la remuneració és del 2% anual.
  d) Si aportes més de 3.000 euros, 
la remuneració és del 2,5% anual.

Tipus

Suma’t al Supermercat
Cooperatiu i Participatiu 
de Barcelona!

Suma’t al Supermercat
Cooperatiu i Participatiu 
de Barcelona!

205.000€ 
préstec 

banca ètica

125.000€ 
títols 

participatius

56.000€ 
capital social


