Fem un coop de territori!
Sacsegem-nos!
Organitzem-nos!
Fem territori!

territoridemasies.cat

Què i per què de TERRITORI DE MASIES COOP
Territori de Masies neix com a associació l’any 2013,
amb la intenció de promoure la cultura i el territori
del baix Solsonès. En els darrers anys creixem molt
de socis, i també amb activitats i reptes per part
dels socis i pel territori. Com a projecte col·lectiu
volem fer front al repte de poder seguir fent coses pel
territori, reivindicant que els pobles rurals han de ser
per viure-hi i per poder-ne viure de forma sostenible.
Per fer-ho, ens proposem de millorar els serveis que
oferim als nostres socis, i aquells que, col·lectivament
com a Territori de Masies, oferim al nostre entorn.

I tot això, no ho podem seguir fent
des de l’associació?
Tot el què fa l’associació pot seguir-ho fent la cooperativa rural, que no té afany de lucre. Ara bé, en el
marc de l’associació no es podria fer tot el què una
cooperativa et permet, ja que aquesta pot tenir activitats econòmica, que no significa pas que tingui per
objectiu generar ingressos, sinó que pot intercanviar
béns i serveis amb l’entorn.

I això, per què?

La finalitat d’aquesta cooperativa és contribuir a la
sostenibilitat econòmica, social i ecològica del Baix
Solsonès i el seu entorn geogràfic proper, mitjançant:
a) La promoció d’iniciatives empresarials o associatives
relacionades amb el patrimoni material i immaterial
i els recursos naturals i paisatgístics del territori,
sempre i quan incorporin compromisos socials i
territorials: agricultura, indústria agroalimentària,
restauració, turisme, acció i creació cultural, comerç
i consum de proximitat, entre d’altres.

Volem ser més grans
Volem seguir sent petits i fent feina
de formigueta, però poder-ne fer més i millor.

b) El foment del turisme sostenible, de la restauració i
el consum sostenibles i de proximitat; i de l’agricultura
de proximitat, artesana i amb valors i compromís amb
la sostenibilitat i la qualitat.
c) Les activitats de custòdia del territori que es considerin aptes per assolir la finalitat de la cooperativa
d) La dinamització de l’activitat cultural i social que
promocioni el territori de forma sostenible i integral
e) La divulgació del patrimoni pagès, del paisatge
agro-forestal i de la cultura popular del territori
Territori de Masies Coop és una cooperativa rural sense
afany de lucre que organitza les activitats i serveis que
s’oferien des de l’associació des de tres grans àmbits:
1 Serveis a associacions i empreses
responsables i amb compromís territorial
del sector de la cultura, restauració,
artesania i turisme.
2 Pagesos i pageses, titulars agràries.
3 Consum

Volem tenir ànim de lucre
Es continua sent sense ànim de lucre.
Si un any es tanca el pressupost amb
resultat positiu, aquest s’inverteix
íntegrament en les activitats i serveis.

Volem crear una empresa!
Una cooperativa rural sense afany de lucre és
una iniciativa de l’Economia Social i Solidària,
no és una empresa mercantil ni és concebuda
com a tal, i mai té per objecte generar riquesa
econòmica pròpia, sinó els objectius socials
que la defineixen.

Què passa si sóc soci de l’associació?
L’associació deixarà d’existir l’any 2020. Esperem
comptar amb tu com a sòcia de la nova cooperativa!
Quines diferències hi ha entre ser soci d’una associació
i d’una cooperativa sense afany de lucre? Les sòcies
d’una cooperativa ens agrupem sota un objectiu
comú (objecte social) i, en aquest cas, hi col·laborem
a través d’activitats cooperativitzades o de la mera
col·laboració. La cooperativa seguirà oferint els mateixos serveis que ho feia als socis de l’associació, però
per aquells qui vulguis, n’oferirà de nous. Segons la
nostra relació amb la cooperativa, podem ser quatre
tipus diferents de socis:
1 De serveis: persones físiques o jurídiques que tenen
una activitat relacionada amb la producció agrària
sostenible, turisme cultural i sostenible, restauració,
associacions, artesans.
2 Agraris: persones físiques o jurídiques que són
titulars agraris, i que ofereixen producte agroalimentari
des de la sostenibilitat integral, des de la producció fins al
consum.

A nivell econòmic, què m’implica?
El sistema de quotes anuals no varia, i igual que en
l’associació, és revisable anualment. Les quotes són:
1 Persones físiques (socis de consum
o socis col·laboradors):
10 euros l’ any
2 Associacions:
30 euros l’any
3 Persones jurídiques
i persones físiques professionals:
50 euros l’any
Per ser soci d’una cooperativa cal que es faci un
desembors del capital social, una única vegada a la
vida. Aquest és retornat, amb els interessos meritats
segons el mercat, en el moment que una sòcia es
dona de baixa. El capital social establert és de 50
euros per sòcies de consum i sòcies col·laboradores, i
de 100 euros per a la resta.

3 De consum: aquelles persones físiques que tenen la
voluntat de consumir producte agroalimentari, artesanal
o serveis i productes culturals dels socis de la cooperativa.
Les sòcies de consum poden també organitzar-se per
consumir conjuntament altres projecte que els socis de la
cooperativa no ofereixen.
4 Col·laboradors: persones físiques o jurídiques que
creuen en el projecte però que no volen participar directament en la secció de consum, serveis, o agrària.

Tothom pot ser-ne sòcia?

Quins socis som?

Uns dels principis del cooperativisme és l’adhesió lliure. Podran ser sòcies, i participar en la governança de
la cooperativa, regida pel poder de l’assemblea, tota
persona física i jurídica que comparteixi els valors de
Territori de Masies:

PERSONES FÍSIQUES
ASSOCIACIONS
TURISME RURAL
RESTAURACIÓ
COMERÇ DE PROXIMITAT
TURISME ACTIU
SERVEIS CULTURALS
CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURALS
ARTESANIA ALIMENTÀRIA I NO ALIMENTÀRIA
PAGESOS/PAGESES
...
i tota persona física i iniciativa que comparteixi
l’objecte social de Territori de Masies.

·
·
·
·
·
·

Compromís territorial
Compromís social
Solidaritat entre sòcies i amb el territori
Cooperació i col·lectivitat
No predomini d’interessos personals i individuals
Compatibilitat i mútua dependència de les
iniciatives amb la sostenibilitat del territori

Ja no ens limitem al baix Solsonès!
En els darrers temps, l’associació ha tingut un important debat sobre els seus límits territorials.
A diferència de l’associació, poden ser socis de la cooperativa tota persona interessada,
i beneficiar-se dels serveis que ofereix la cooperativa, sigui del poble que sigui.

Què ens ofereix la cooperativa?
· Serveis d’assessorament en disseny
d’idees i projectes
· Servei d’assessorament tècnic i jurídic
administratiu (també per associacions)

· Formació
· Compres conjuntes per empreses i entitats
· Comercialització conjunta de producte i serveis

· Estudis i recerques sectorials i integrals

· Suport i acompanyament a iniciatives incipients

· Serveis de promoció i divulgació del territori
i d’iniciatives

· Serveis per la millora de la captació de demanda

· Servei de presència a fires

· Promoció i serveis associats al distintiu territorial
Tasta Territori, vinculat al baix Solsonès i rodalies
(incloent Solsona, la resta del Solsonès, i pobles
amb coherència social i territorial).

· Entorn de consum de producte local agroalimentari,
artesà i serveis i productes culturals

· Una xarxa social de confiança formada per les sòcies,
la cooperativa i totes les entitats que tenim al voltant

· Servei de disseny gràfic i comunicació social

... un espai d’autogestió de voluntats: oferirem tot allò que ens proposem el repte d’oferir.
I ho aconseguirem en la mesura que siguem més i que seguim engrescades treballant pel territori.

Promou:

Amb el finançament de:

Amb la col·laboració de:

territoridemasies.cat

Per a més informació: 693 05 44 37
informacio@territoridemasies.cat

