
www.coopfunding.net

AureaSocial 
C/ Sardenya 263 
08013 Barcelona
Telèfon: 935 535 611 
E-mail: info@coopfunding.net 

Aquest projecte és impulsat des de CASX (Cooperativa 
d’Autofinançament Social en Xarxa), conjuntament amb 
la Cooperativa Integral Catalana (CIC).

La plataforma serà una eina per fer conèixer projectes 
cooperatius, una finestra on poder ser visibles i facilitar 
l’enxarxament i promoure l’autogestió. En l’actualitat el 
projecte es troba en fase de desenvolupament.

PROGRAMARI LLIURE

És un sistema recursiu que s’autofinançarà a si mateix 
mitjançant una campanya de micro-finançament 
permanent, que recollirà recursos (no només monetaris) 
que ajudin a l’autogestió del sistema CoopFunding. 

Per tant, no es cobrarà cap comissió als projectes que 
es publiquin i que arribin al seu objectiu de finançament, 
ja que CoopFunding es finançarà a través de donacions.

Coopfunding és una plataforma de crowdfunding 
(cofinançament/micromecenatge web) i de visibilització 
de projectes cooperatius que neix amb l’objectiu de 
promoure l’autogestió per facilitar als projectes l’accès 
al finançament col·lectiu.

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Sistema de crowdfunding per a promoure el 

finançament de projectes autogestionats  
i cooperatius.



Des la CIC, continuem creant eines per a la Revolució Integral. 
En aquesta ocasió, per alliberar-nos de les dinàmiques 
bancàries i les seves oficines comercials, hem creat les 
Oficines de Canvi: un projecte gestionat per col·lectius 
vinculats a la CIC que ens ajudarà a independitzar-nos dels 
bancs, contribuint a generar economia productiva local.

En aquests espais físics o oficines les sòcies i socis podrem 
realitzar un munt d’operacions, com són::

• Bescanviar moneda estatal (€) per moneda social 
(EcoCoops) o criptomonedes (BTC, LTC), amb les quals 
operar al MercatVirtual i adquirir productes de proximitat 
als rebosts de la cooperativa o accedir a serveis.

• Disposar d’un punt d’informació sobre la Cooperativa 
d’Autofinançament Social en Xarxa (CASX), on és possible 
dipositar els teus estalvis o demanar un crèdit sense 
que en cap cas s’apliqui un interès econòmic a aquestes 
operacions. I un cop sigueu socis, dipositar i retirar 
estalvis en efectiu.

• Facilitar el moviment de moneda entre projectes locals de 
la CIC.

• Permetre a socis autònoms retirar efectiu a través de la 
seva oficina local.

• Pagar quotes periòdiques en efectiu.

• Fer ingressos i retirades d’efectiu en el seu compte al 
Mercat Virtual de la CIC.

• Oferir-vos informació sobre projectes productius de la 
cooperativa, així com orientar-vos en l’ús de Moneda 
Social i Criptomonedes.

Amb les Oficines de Canvi, doncs, ens alliberem 
progressivament de la dependència del sistema bancari 
estatal (sistemes de moneda, pagament i d’intercanvi), 
enfortiment dels mitjans de pagament alternatius, 
consolidació de l’economia interna entre membres CIC i 
comercialització coordinada de la producció pròpia.

oficinesdecanvi


