Fem possible un Obrador
Cooperatiu de Ratafies
a Santa Coloma de Farners
Amb dos anys d’experiència promocionant la
ratafia i després de la bona acceptació dels
nostres primers licors, El Penjat i La Penjada,
La Sobirana Cooperativa volem fer un pas més.
Volem obrir un obrador propi a Santa Coloma
de Farners, un espai equipat i preparat per a
elaborar-hi ratafies i licors artesans.
Aquest obrador és un pas indispensable per
consolidar La Sobirana a llarg termini,
professionalitzar-nos i oferir un millor servei.
Però estem convençuts que els beneficis
d’aquest projecte van molt més enllà. Tenim
ganes de tirar-lo endavant perquè és la millor
aportació que podem fer a la comunitat
farnesenca, ratafiaire i cooperativa.

Campanya
de Finançament

La Sobirana
Cooperativa

Dona suport al projecte
Un obrador per a
Santa Coloma de Farners
Gràcies a la Festa de la Ratafia Santa Coloma
de Farners s’ha convertit en el punt de
referència del món ratafiaire. Tot i això, encara
no s’hi elabora cap ratafia comercial. L’obrador
estarà obert a totes les ratafies que
actualment s’elaboren a altres indrets, perquè
per fi es pugui comercialitzar ratafia elaborada
a Santa Coloma de Farners.

Un espai de trobada
Volem que al nostre obrador hi passin coses.
Habilitarem una zona de tast que comptarà
amb una programació regular d’activitats.
Serà un espai d’intercanvi d’idees i coneixement
sobre la ratafia, els licors i els destil·lats.

Una eina per impulsar
el cooperativisme
Un obrador al centre de la capital de la Selva és
una oportunitat per visibilitzar l’economia
social i solidària a la comarca. Volem convertir
l’obrador en un lloc de trobada del moviment
cooperatiu a casa nostra.

El projecte
Què necessitem per
fer-ho possible?
El projecte d’adaptació del local i
compra de maquinària té un
pressupost base de 25.000€.
El volem finançar amb l’emissió de
títols participatius, per no dependre
d’entitats bancàries i fer partícip del
projecte l’entorn de la cooperativa.

Calendari del projecte
Les reformes del local començaran a
mitjans de desembre i finalitzaran a
principis de gener.
Treballem per tenir l’obrador donat
d’alta el febrer, per poder-hi elaborar
la part final d’El Penjat 2021 i preparar
amb temps la campanya ratafiaire.

https://lasobirana.cat/obrador
Més informació a: lasobirana.cat/obrador

Finançament
Títols participatius

Com funcionen
Valor de cada títol
500€
Quantitat de títols
50 (25.000€ en total)

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

Termini de subscripció
5 anys (prorrogable)

Són l’eina que hem escollit per finançar el
nostre obrador. Els poden adquirir tant
persones físiques com persones jurídiques
(entitats o empreses).

Període d'adquisició
20/11/2020 - 15/12/2020

Remuneració anual
2% (o en espècies)

Beneficis de l’aportació
Rebre una remuneració anual d’un 2%
dels títols adquirits, intercanviable per
un lot de productes de La Sobirana
valorat en 25€

Com adquirir-los
Entra a lasobirana.cat/obrador i omple
https://lasobirana.cat/oel formulari. De seguida contactarem
amb tu per resoldre qualsevol dubte.
brador
Escriu-nos a info@lasobirana.cat

Estalviar tot fent possible un projecte
compromès amb el territori i les
persones. Els diners aportats es
retornen al cap de 5 anys.
Participar a una assemblea oberta
anual on rendim comptes de la
inversió i posem en comú l’estat de la
cooperativa.

https://lasobirana.cat
www.lasobirana.cat
info@lasobirana.cat

Moltes gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible!
Amb el suport de:

Amb l’acompanyament de:
Ateneu Cooperatiu
de Terres Gironines

Formem part de:

