FEM UN PAS
ENDAVANT,
PARTICIPA-HI!
CULTURA. COOPERATIVISME. PENSAMENT.

CULTURA21 volem fer un salt endavant
després de prop de 10 anys de treball
dins del món del llibre, transmetent i promovent el pensament crític des de Tigre
de Paper edicions, la Fira Literal i Catarsi
magazín. Volem donar continuïtat a les
col·leccions d’Edicions Bellaterra, una
editorial de més de 45 anys d’història en
les ciències socials.

Emissió de títols participatius
de CULTURA21, SCCL

El bagatge professional que ens avala ens
ha permès de poder-nos enfrontar al repte
d’agafar el relleu de les principals col·leccions d’Edicions Bellaterra.

1,50 %

Bellaterra és una editorial consolidada
amb prop de mil títols publicats que ha
jugat un paper molt important en l’expansió de les ciències socials i l’obertura de
nous horitzons crítics, antropologia crítica,
pensament decolonial, teoria queer, feminisme i transfeminisme, LGBTI, etc.
CULTURA21 sumem aquest nou projecte al seguit de projectes que hem impulsat i que són un èxit. Per poder-ho fer,
hem crescut fins a un equip professional de
8 persones i una xarxa de prop d’un miler
de persones associades a la cooperativa
entre tots els seus projectes.
Per fer-ho possible, fem una emissió de 300
títols participatius amb un valor de 1.000
euros cada títol i us animem a adquirir-los.
Ajudeu-nos a fer aquest pas endavant!

(Tigre de Paper, Literal, Catarsi)
[Quantitat de títols]

300

[Valor de cada títol]

1.000 €

[Termini de subscripció]

5 anys (prorrogable)
[Remuneració anual]
[Període d’adquisició]

01/10/19 - 31/12/19
[Coordinació i gestió]

CULTURA21, SCCL
Cultura21, SCCL forma part de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya i de la
Xarxa d’Economia Social
Cultura21, SCCL és entitat col·laboradora
de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
Projecte avaluat per:
• Tàndem Social, SCCL
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.cultura21.coop

Per e-mail
titols@cultura21.coop

CONTACTE
Carrer Balmes, 25-27, baixos esq.
08242 Manresa ( Barcelona)
93 742 26 83

titols@cultura21.coop

CULTURA21. QUI SOM?

ELS TÍTOLS PARTICIPATIUS
[Què son?]
Tigre de Paper, Literal i Catarsi (CULTURA21, SCCL) som
una cooperativa de treball associat amb vuit anys de
solvència i experiència en el sector, dedicada a la gestió i
dinamització cultural des d’una òptica activa.
Ens dediquem des de 2011 a fomentar en diferents
àmbits i expressions culturals una aproximació entre
el públic general i les cultures perifèriques. En aquest
sentit, la nostra experiència com a treballadors en els
diferents sectors culturals (edició, música, esdeveniments, periodisme...) ens permet desenvolupar projectes
multidisciplinars amb resultats d’excel·lència tècnica i
artística.
El fet de ser una cooperativa i treballar amb criteris
d’economia social i solidària ens situa com a capdavanters en la gestió d’esdeveniments des d’una perspectiva de consolidació i expansió del teixit cooperatiu
i social. Alhora, l’experiència com a actors dins dels
espais i moviments associatius sectorials i territorials
ens dona un coneixement ampli de la realitat i perspectives que hi ha dins de l’associacionisme i l’activisme cultural en els marcs de la ciutat de Barcelona i del
conjunt dels Països Catalans.

QUÈ VOLEM FER?
Per poder comprar les col·leccions d’Edicions Bellaterra i incorporar-les al nostre projecte, despleguem
una emissió social de títols participatius posant en
pràctica un model de finançament alternatiu, que crida
a la implicació social per aixecar un projecte de cultura i
pensament crític, cooperatiu i transformador.
CULTURA21 fem una crida a totes aquelles persones, entitats o iniciatives que vulguin col·laborar a
fer realitat el projecte a través de l’adquisició de títols
participatius.

QUÈ FAREM AMB ELS DINERS?
Adquirir les diferents col·leccions d’edicions Bellaterra
per donar continuïtat al projecte.

COM ES FINANÇARÀ EL PROJECTE?

6%

20 %

74 %

Aportacions
sòcies treballadores

Aportació
Cultura21

Actual emissió de
títols participatius

Un títol participatiu és una aportació en forma
de préstec a llarg termini als fons propis de la
cooperativa per cercar finançament de cara a
desenvolupar o ampliar un projecte.

[Condicions]
•

•
•
•

Emissió de 300 títols participatius per valor
de 1.000 euros cadascun.
Retorn dels diners al cap de cinc anys amb
la possibilitat de prorrogar-ho anualment.
Aquest retorn dependrà del bon funcionament de la cooperativa.
Es podran adquirir títols participatius des de
l’1 d’octubre fins el 31 de desembre de 2019.
Remuneració d’un 1,50 % anual.
Cobrament dels interessos anualment.
Estalvia invertint en cultura.

•

Inversió responsable.

•

•

[Garanties]
•
•
•

20 % d’aportació per part de la cooperativa.
6 % d’aportacions de les sòcies treballadores
de la cooperativa.
8 anys de solvència i experiència en el sector.

•

No hem necessitat mai finançament bancari.

[Tipus]
1. Si aportes 1.000€ podràs escollir entre:
a. rebre la remuneració de l’1,50% anual,
b. la subscripció anual a Catarsi Magazín.
2. Si aportes entre 2.000€ i 5.000€ podràs
escollir entre:
a. rebre la remuneració de l’1,50% anual,
b. un val anual de 3 llibres editats per
Tigre de Paper i la subscripció anual a
Catarsi Magazín.
3. Si aportes a partir de 6.000€ rebràs:
• una remuneració de l’1,50 % anual,
• la subscripció anual a Tigre de Paper i
• la subscripció anual a Catarsi Magazín.

[Coordinació i gestió]
La coordinació i gestió dels títols participatius
aniran a càrrec de la de la mateixa cooperativa
CULTURA21, SCCL.

