FEM-LO COMU
AUREASOCIAL és un espai obert i autogestionat on es desenvolupen diferents projectes relacionats amb la salut, l’educació i en general, amb
l’autogestió de les nostres vides. Construint en comú, l’art de compartir.
Entenem per col·lectivitzar l’acció conjunta de convertir un recurs de propietat estatal o privada en una forma de propietat diferent, la propietat comunal, que es posa al servei del bé comú amb l’objectiu de generar un benefici
col·lectiu. Un espai col·lectivitzat és un bé comunal obert a la comunitat i
a la ciutadania, autogestionat i d’ús comú per tothom, que s’autoorganitza
col·lectivament segons els principis assemblearis.
Tota la informació sobre la col·lectivització està disponible a la web:
femlocomu.aureasocial.org
L’enllaç per inscriure’s: fons.casx.cat o en la web:
femlocomu.aureasocial.org/files/2012/09/Form-TitolsAdquisicio.pdf
Número de compte on fer l’ingrés és: 3035-0175-85-1750732104
E-mail: femlocomu@aureasocial.org. Tel.: 935 535 611
C/ Sardenya, 263 - Barcelona.

oficinesdecanvi
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.

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.

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.

DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Sistema de crowdfunding per a promoure el
finançament de projectes autogestionats i
cooperatius.

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.

• 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.

COOPERATIVA DE CRÈDIT SENSE INTERESSOS

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.

CONTACTE
Per mail: casx@casx.cat
Llista correu: casx@marsupi.org ◾ Grup N-1: CASX
Web: casx.cat ◾ Facebook: CASX ◾ Twitter: @CASXCOOP

AureaSocial
C/ Sardenya 263
08013 Barcelona

BARCELONA
Telèfon fix: 935 535 611 ◾ Telèfon mòbil: 691 857 132
C/ Sardenya, 263 - 08013 Barcelona

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

COOPERATIVA D’AUTOFINANÇAMENT SOCIAL EN XARXA

Telèfon: 935535611
E-mail: info@coopfunding.net

www.coopfunding.net

EMPORDÀ
Telèfon: 615 090 063 ◾ C/ Llers, 6 - 17740 Vilafant

OFICINA DE REDUCCIÓ DE DESPESES
QUI SOM?
CASX és una Cooperativa d’estalvi, donacions i finançament
de projectes. Som una banca assembleària, autogestionada i
sense interessos.

És el servei addicional que oferim als socis que fan dipòsits a CASX. Ajudem a gastar menys i així generar un triple benefici: al soci, a la societat i al planeta.

REINTEGRES DELS DIPÒSITS
Els dipòsits sempre estan accessibles depenent dels límits de disponibilitat
d’una taula que es pot trobar a la web.

FINANÇAMENT DE PROJECTES
Financem projectes de persones o col·lectius que siguin autogestionats, amb
projectes socials de benefici del bé comú i respectuosos amb el medi ambient.

COM PARTICIPAR?

OPERATIVA

Fent aportacions de dipòsits
o donacions en fer-se soci a
casx.cat individuals o col·lectius.

Les quotes de socis i els dipòsits poden fer-se per transferència (es facilita el
compte en donar-se d’alta com a soci), o bé en efectiu a les oficines de CASX a
AureaSocial al carrer Sardenya, 263 de Barcelona.

Amb propostes de projectes per
a ser finançats.

Estem parlant de la primera estructura bancària (en forma de cooperativa de
serveis financers) a l’estat espanyol que operarà sense interessos. Això significa
que els préstecs, els crèdits i els dipòsits no generaran interessos pels participants. És a dir no es generaran diners a partir dels diners. Per això creem la
Oficina de Reducció de despeses per als socis.

DONACIONS
Ingrés de diners com aportacions per a ser
invertits en els projectes socials proposats.

DIPÒSITS
Qualsevol persona en fer-se soci de CASX pot
fer dipòsits o donacions y presentar projectes.
No hi ha un mínim per a aportació de dipòsits
ni per a donacions.

COMPROMÍS DE DESCENTRALITZACIÓ PROGRESSIVA
Un dels objectius del projecte és poder anar-se replicant cada vegada més localment,
de manera que cada barri, poble o ciutat pugui anar generant la seva pròpia assemblea
de CASX, fent que els recursos dels seus membres es redirigeixin a projectes locals.

