
COOPERATIVA
MENJADOR CA LA ROSA



FEM UN PAS 
ENDAVANT,
PARTICIPA-HI!COOPERATIVA

MENJADOR CA LA ROSA
COOPERATIVISME  ·  EIX DE L’AGROECOLOGIA EN CLAU URBANA

Ha arribat el moment en el qual 
Menjador Ca la Rosa pugui oferir  
un espai obert a Barcelona.

Aquest curs, al març, fem el 5è aniversari, des 
d’aquell moment en el qual amb 6 famílies de la 
Sagrera decidim donar forma a una necessitat 
real, i que ara defineix l’eix de treball del projec-
te: l’Eix de l’Agroecologia en clau urbana.

El bagatge d’aquests 5 anys de treball a cons-
ciència ens ha permès treballar amb més de 94 
empreses, 105 famílies i prop de 34 associacions 
i administracions que han confiat en una alimen-
tació dins d’aquest model i a més sense plàstics.

Però les persones del carrer, les veïnes, no tenen 
l’opció de participar en aquest canvi de paradig-
ma del consum responsable. És en aquest mo-
ment que decidim obrir un espai gastronòmic 
Bar/restaurant amb programació cultural prò-
pia per arribar a tothom que vulgui. Li direm:  
La Floristeria.

A la Floristeria podreu tastar plats de cui-
na fusió entre cuina tradicional i cuina 
del món en sintonia amb els valors socials 
i nutricionals de Menjador Ca la Rosa.

En aquests moments el projecte del Menjador 
és autosostenible pel que no pot fer front amb 
els seus ingressos a la reforma del nou espai, 
és per això que decidim fer ús d’una eina de fi-
nançament alternativa als bancs convencionals:  
Els títols participatius.

Per fer-ho possible, fem una emissió de 60 títols 
participatius amb un valor de 500 euros cada tí-
tol i us animem a adquirir-los.

Ajudeu-nos a fer aquest pas 
endavant!

Emissió de títols participatius de:  
Menjador Ca la Rosa SCCL.

Quantitat de títols

60
Valor de cada títol

500 euros €
Termini de retorn

5 anys
Remuneració anual

2% o 4% en espècies
Període d’adquisició

19/12/19 - 20/01/20
Coordinació i gestió

Menjador Ca la Rosa, SCCL

Menjador Ca la Rosa, SCCL forma part de la Fe-
deració de Cooperatives de Treball de Catalunya i de 
la Xarxa d’Economia Social.

Menjador Ca la Rosa, SCCL és una entitat col·la-
boradora de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona Nord.

Projecte avaluat per:
• Barcelona Activa

Com adquirir-los

Per web
• A través del formulari d’adquisició a:

www.menjadorcalarosa.cat

• Per e-mail:
titols@menjadorcalarosa.com

Contacte

Mossèn Juliana, 23 
08027 Barcelona
651 42 5292  
titols@menjadorcalarosa.com



MENJADOR CA LA ROSA. QUI SOM?

Som una cooperativa de treball d’iniciativa social i sense 
afany de guany. La cooperativa neix per cobrir la neces-
sitat d’oferir menjar sa i temps de migdia de qualitat a 
les nenes i nens del barri de la Sagrera. 

En els últims quatre anys hem crescut i ara 
mateix, a més del menjador oferim càterings i barres 
a concerts i 5 esdeveniments, tot amb productes de 
proximitat, ecològics i amb materials compostables. 

Som part important de la dinamització cultural 
i social de la Sagrera, organitzant activitats com el 
Mercat de pagès, la Pegaso batega i diferents activi-
tats dins de les festes del barri.

Fomentem el consum sostenible i responsable, 
basant-nos en l’ecologia integral.

Ens proposem:

• Elaboració artesana de tots els menjars.

• Integrar en la gestió de l’espai a l’economia social,
solidària i local de proximitat.

• Utilitzar aliments sense tractar i de temporada.

• Difondre els costums locals.

• No utilitzar productes precuinats o elaborats
industrialment.

• Adquirir consciència de què hi ha darrere de cada aliment.

QUÈ VOLEM FER?

Per poder ampliar la nostra oferta i que arribi més 
enllà dels menús del menjador, estem adequant un 
restaurant a la Plaça Masadas de Barcelona on a més 
dels nostres menú, oferirem una carta amb tendència 
vegetariana, amb criteris socials, mediambientals i nu-
tricionals per a tots els públics.

L’economia autosostenible del menjador no pot fer 
front a la reforma del restaurant La Floristeria, pel 
que proposem que siguin els compradors i compradores 
dels títols participatius els que ho cofinancin a la vega-
da què esdevenen inversos del projecte. Per poder fer 
front a la reforma de la Floristeria i ampliar la 
proposta gastronòmica del Menjador, desple-
guem una emissió social de títols participatius 
posant en pràctica un model de finançament alternatiu, 
que crida a la implicació social per aixecar un servei pel 
barri i la ciutat, cooperatiu i transformador.

QUÈ FAREM AMB ELS DINERS?
Fer front a les despeses de les reformes. Adequació del 
nou local per donar continuïtat al projecte.

Ecologia integral com a eina de transformació social

Què són els 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.

Emissió de 60 títols participatius per valor de 500 euros 
cadascun.

Tipus de retorn
1. Retorn econòmic íntegre. Compres els títols participa-
tius i generen un 2% anual. Pots demanar el retorn íntegre 
a l’any i mig de l’inici de l’activitat en un període màxim de 
5 anys.

2. Retorn en consum. Compres els títols participatius 
i generen un 4% anual. S’obre un compte de consum a la 
Floristeria amb el qual podràs consumir fins a 100 euros 
mensuals durant el primer any. Els anys posteriors fins a 
exhaurir el total sense límit de cosum.

3.  Mixta. Retorn del punt 1 i 2 a parts a triar.

4.  Donació. No demanes el retorn de l’import. Donació des-
gravable.

Escalat. Més risc, més retorn.

1.  Si aportes 1.000 euros, podràs escollir entre:

a.  Rebre la remuneració del 2% anual.

b. Rebre part de la remuneració al 2% i obrir un
compte de consum a la Floristeria al 4%

2.  Si aportes entre 2.000 euros i 5.000 euros podràs
escollir entre:

a. Rebre la remuneració del 2%  anual.

b. Rebre part de la remuneració al 2%, i obrir un compte
de consum a la Floristeria al 4% amb 2 sopars de 
grup de 4 persones inclòs.

3.  Si aportes a partir de 6.000 euros, rebràs:

a. La remuneració del 2% anual.

b. Part de la remuneració al 2% i obrir un compte de
consum a la Floristeria al 4% amb 1 sopar de grup 
de 15 persones inclòs.

Coordinació i gestió
La compra d’un títol participatiu genera un contracte privat 
amb el tipus de retorn triat per cada compra de títol. Podreu 
triar el tipus de retorn al moment d’omplir el formulari de com-
pra de títols participatius.

La coordinació i gestió dels títols participatius aniran a càrrec
de la mateixa cooperativa Menjador Ca la Rosa SCCL.

Com es finançarà el projecte?

30.000
euros

20.000
euros

TÍTOLS
PARTICIPATIUS

FINANÇAMENT
ALTERNATIU


