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Autogestió comunitària a Can Batlló:
l’embrió de Coòpolis

Coòpolis neix en un context territorial molt específic: a la Bordeta, al barri de Sants, situat dins
de l’equipament de Can Batlló i nascut com una necessitat detectada per la comunitat
articulada que, després de dècades de reivindicacions, l’11 de juny de 2011 va recuperar el
recinte industrial de Can Batlló. Les tasques de rehabilització comunitària s’iniciaren al bloc 11,
que esdevingué l’Espai Veïnal Autogestionat Bloc Onze, amb auditori, bar i biblioteca, entre
altres equipaments. Poc després, la Plataforma Can Batlló és pel Barri inicià un procés
col·lectiu per detectar altres necessitats socials i elaborà un llistat de projectes a ubicar a la
resta de naus sense usos previstos. Coòpolis fou una de les propostes que nasqueren
d’aquella detecció col·lectiva de necessitats.

Va ser durant el procés participatiu comunitari on es proposà la creació d’un equipament de
promoció de l’economia social. Després, amb la implicació d’algunes cooperatives del barri i
un tímid suport municipal inicial -una primera validació per part de Barcelona Activa el 2014-
va evolucionar el projecte, que de seguida aparegué la necessitat d’ampliar el seu impacte i
convertir-lo en equipament de ciutat.

Comença a caminar quan el 2016, nomenada la nova Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa, va apostar per una nova generació de polítiques públiques de promoció del
cooperativisme que es materialitzava en la creació de 14 Ateneus Cooperatius arreu del país,
amb finançament públic i gestionats per les xarxes cooperatives locals. Per tant, l’Ateneu és
deutor d’un teixit social organitzat.

Coòpolis, avui

Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de
l’economia social i solidària barcelonina, Coòpolis som un espai de referència per persones i
entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives
cooperatives.

Situat al complex veïnal de Can Batlló, promovem un ecosistema d’activitat socioeconòmica i
formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Els nodes territorials i les xarxes
d’intercooperació sectorials han permès l’extensió del dispositiu a d’altres Districtes de la
ciutat, amb qui hem acordat plans de treball i/o línies d’actuació determinades per tal de
detectar necessitats dels barris i sectorials per dur a terme accions que caminin cap a
l’enfortiment de l’ESS.

Actualment Coòpolis estem formats per 16 entitats agregades que desenvolupem l’activitat de
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l’Ateneu Cooperatiu, del cercle migracions i del cercle de transició ecosocial; la coordinació és
integral per tal de fomentar l’ecosistema socioeconòmic cooperatiu barceloní de forma
conjunta, transversalitzant la tasca del cercle.

0.1. Entitats

L’Ateneu Cooperatiu està format per 8 entitats que són les següents:

Formen part de Coopolis

a) La Ciutat Invisible
Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa
d’Ateneus Cooperatius 2016-2017 i 2017-2018, amb un assoliment a la primera convocatòria de
21 constitucions de cooperatives i la inserció de 75 persones a l’ESS i de 21 constitucions i 61
insercions en el cas de la segona convocatòria. En els últims anys ha dut a terme projectes i
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col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i la
consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions.

b) LaCol, Cooperativa d’arquitectes
Cooperativa d’arquitectes, aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i
dinàmiques de generació d’idees i processos. És, també, una de les entitats promotores en la
vessant de definició de projecte i adequació del programa de l’edifici als usos i serveis
previstos en la nova seu. Actualment participa en diversos projectes i xarxes.

c) Impuls Cooperatiu de Sants

És una associació que aglutina diferents projectes cooperatius i iniciatives d’economia
comunitària a Sants que té com a objectiu dinamitzar l’economia cooperativa, social i
solidària, a partir d’accions que contribueixin a l’extensió i enfortiment de les iniciatives
socioeconòmiques locals i a la creació de nous llocs de treball en l’àmbit del cooperativisme i
l’economia solidària. És, també, entitat agrupada de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona al llarg
de les edicions anteriors (2017-2020).

d) Col·lectiu Ronda

És una cooperativa d’advocats i advocades, dedicada a l’assessoria jurídica, laboral i de
l’economia social. En els darrers anys ha desenvolupat diversos projectes vinculats a
l’economia social i solidària. En el cas de Coòpolis, durant el curs 2016-2017 i 2017-2018, ha
portat a terme algunes formacions específiques, així com algunes col·laboracions en
acompanyaments i/o informes jurídics específics.

e) L'Esguard

L’Esguard és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix, principalment,
serveis en educació en el lleure, com ara menjadors escolars, extraescolars, casals i colònies
d’estiu, acollides infantils, treball amb joves i dinamitzacions territorials. Són membres de
diversos organismes i xarxes. Desenvolupa accions de l’àrea educativa del projecte Coòpolis.

f) Reflexes

Cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre, que ofereix serveis socioeducatius
integrals. Projectes d’acompanyament educatiu, d’especialització, lleure, formatius i de
divulgació i promoció del cooperativistme i l’ESS a tots els nivells: educació obligatòria,
postobligatòria, professorat, lleure, famílies… Gestió i dinamització d’equipaments públics.
Ideació i implementació de projectes amb clau comunitaria. Participació en organismes
(FCTC, Coòpolis, XES…) i en grups de treball locals i multidisciplinaris de caràcter socioeducatiu.

g) La Pera Comunicació
És una cooperativa de nova creació formada per professionals de la comunicació que
incorpora a la seva metodologia els valors de l’economia solidària i la perspectiva feminista
durant les diferents fases del procés comunicatiu; prioritzant el treball amb projectes
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transformadors i la intercooperació. Durant les dues primeres convocatòries, una de les sòcies
ha format part de l’estructura tècnica de Coòpolis realitzant les tasques de comunicació de
l’Ateneu i de les línies estratègiques; i a partir d’aquesta, n’assumeixen la gestió a través de la
cooperativa.

h) Coopnet
Cooperativa sense ànim de lucre i de treball associat, dedicada tant a les cures domiciliàries
de persones com a la neteja ecològica d'empreses, administracions i espais socials o
particulars, que va incorporant altres serveis a les empreses, cercant esdevenir una empresa
de Serveis Integrals a empreses.
Recentment s’han incorporat tres línies de treball: gestió d’espais comunitaris, assessorament
en mesures de prevenció i desinfecció Covid19 i suport i dinamització a projectes d’ESS en
règim d’incubació, una línia que han anat desenvolupat al llarg de la convocatòria 2019-2020
de Coòpolis com a entitat proveïdora.

Formen part del cercle de migracions

i) MigrESS

L’Associació Migració i economia social i solidària MigrESS porta dos anys incidint en el teixit de
l’ESS per incloure la interculturalitat i l’antiracisme dins els seus valors. Ha estat col·laborant
amb l’Ateneu duent a terme tallers de sensibilització dirigides a persones migrades per donar
a conèixer els principis de l’ESSC i oferir assessoria a iniciatives que vulguin constituir-se com a
format associatiu o cooperatiu i accions de sensibilització al teixit local de l’ESSC en relació a la
necessitat d’introduir una perspectiva intercultural i diversa a les seves organitzacions.

j) Col·lectivat

Col·lectivaT és una cooperativa sense ànim de lucre fundada l’any 2017 que ofereix serveis de
traducció de textos i audiovisuals, assessorament per recerques, i desenvolupa eines
informàtiques pròpies, per facilitar la comunicació entre cultures, convertint la tecnologia i la
informació accessibles. Col·lectivaT participa en diferents organitzacions i activitats de la xarxa
d’economia social i solidària de Catalunya amb l’objectiu de visibilitzar pràctiques
cooperatives de les persones migrades, sensibilitzar el públic sobre les seves necessitats, i
compartir experiències per tal d’oferir mecanismes i coneixements en afrontar les dificultats
juntes entre la població migrant i diversa. Al llarg de la convocatòria 2018-2019 han sigut una
entitat col·laboradora del cercle migracions: han dut a terme la recerca de bones pràctiques
de les entitats de l’ESS, han col·laborat activament en altres activitats vinculades al cercle, tant
en les assemblees com de diferents tasques de suport al Cercle Migracions

k) T.i.c.t.a.c

Taller d’intervencions crítiques transfeministes antirracistes combatives.
Consultoria i formació.
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Formen part del Cercle de Transició Ecosocial

Per la la línia de transició energètica:

l) Emelcat
Cooperativa d’enginyers i tècnics del món de l’energia, creada amb l’objectiu d’impulsar el
vector emmagatzematge elèctric per facilitar la gestió d’energia renovable i afavorir la
transició energètica cap a un model més sostenible social i ambientalment. La principal tasca
és la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatzematge elèctric,
dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim des del punt de vista de durabilitat, eficiència
i integració al sistema energètic i mercat elèctric. Desenvolupen diversos projectes agrupats
en els següents àmbits: l’emmagatzematge associat a les centrals de producció elèctrica a
partir de fonts renovables, i l’emmagatzematge elèctric associat als consums. Destacar entre
aquest ventall de productes, les comunitats energètiques locals, de les que porten treballant
per la definició d’una seixantena partint de sistema d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica
i fent autoconsum compartit.

m) Aiguasol
Enginyeria energètica que ofereix serveis d’enginyeria, consultoria i recerca, promovent
solucions innovadores que permetin reduir l’impacte associat al consum d’energia, una
organització amb una voluntat transformadora que aposta per la responsabilitat social, la
innovació, la formació i la qualitat. La seva independència i el més alt rigor científic els ha
atorgat una reconeguda posició d’objectivitat i neutralitat dins els sectors de l’edificació i les
energies renovables.

Per la línia estratègica de mobilitat:

n) Biciclot
Cooperativa de treball associat sense afany de lucre, un model d’economia social centrat en
les persones, democràtic amb vocació de servei, compromís social i mediambiental.
Promouen la bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una
mobilitat sostenible. El compromís social de Biciclot està present en les diverses xarxes,
moviments socials i entitats on participen: la Xarxa d’Economia Solidària, el Pacte de la
mobilitat de l’ajuntament de Barcelona, el Consell de Mobilitat de l’AMB, el Consell d'innovació
Pedagògica (IMEB), la Taula Eix Pere IV, la Federació de cooperatives, la Taula del Tercer
Sector, Coop57, Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, En bici sense edat
(moviment social intergeneracional), Cooperativa de empreses catalanes de missatgeria i
paqueteria i la Coordinadora estatal d’entitats i empreses de formació en ciclisme urbà
(1BICI+).

Per la línia estratègica d’habitatge:

o) Sostre Cívic
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L’Associació Sostre Cívic treballa en la promoció i divulgació d’alternatives d’accés a l’hàbitat
basades en models del bé comú, assequible i no especulatius, i específicament en el model
d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. L’entitat, que va néixer fa més de 15 anys, actualment
compta amb més de 900 persones sòcies i ha esdevingut una de les entitats de referència en
l’àmbit de la difusió i la promoció del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús. Les principals
línies d’activitat són la divulgació del model mitjançant l’organització i participació en
xerrades, jornades, fires i altres activitats de difusió, elaboració i divulgació de materials; el
suport, assessorament i acompanyament a persones que volen treballlar per impulsar el
model d’habitatge en cessió d’ús; i du a terme una incidència política per avançar en el
reconeixement d’aquest model d’accés i tinença d’habitatge en el marc legal actual. Sostre
Cívic ha participant en l’edició 2017-2018 i 2018-2019 de l’Ateneu cooperatiu de Barcelona,
Coòpolis, com a entitat agrupada, vinculada al Cercle de Consum Cooperatiu.

p) La Dinamo
La Dinamo Fundació sorgeix el 2016 de la mà dels equips tècnics que duen a terme el projecte
de la cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús Habitatges La Borda, amb la voluntat
d’estendre el model pel conjunt del territori català i fer de la cessió d’ús una alternativa viable,
practicable i reproduïble als procediments habituals d’accés a un habitatge. Des de la seva
constitució, ha participat en projectes singulars amb La Borda i amb d’altres entitats, i en
l’actualitat acompanya a 5 promocions repartides pel territori nacional, així com a diferents
grups que es troben en fases embrionàries del seu projecte. Ha dut a terme recerca i
propostes de modificació del marc normatiu, fiscal i legal que afecta al cooperativisme d’ús
d’habitatge, i ha editat nombrosos materials de referència tant pel públic general com per
administracions públiques.

02.Organització interna

L’organització interna de Coòpolis parteix d’un model de governança basat en diferents nivells
de participació que han implicat diferents drets i deures per les entitats que hi han participat:

● Grup motor:
La Ciutat Invisible, La Pera comunicació, l’Esguard, Reflexes, Lacol, Col·lectiu Ronda,
MigrESS, CoopNet

● Associades:
Impuls Cooperatiu de Sants, Col·lectivat, Tic Tac, Biciclot, Aiguasol, Emelcat, Azimut360,
Seba, societat orgànica +10, La Dinamo, Sostre Cívic

● Proveïdores:
Facto assessors, Ilabso, Colectic, codi cooperatiu, + educació, entre d’altres

● Col·laboradores:
anem per feina, La Tregua, Dunia Kato, Cos Salut, Codi cooperatiu, l’Etnogràfica, FCTC,
Coop57, Surt Fundació de Dones, Mujeres Palante, Associació més que cures, Espai
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Ambiental, Cooperasec, Coopoblet, XES St Andreu, Candela, Clara Ser Gran, Trama,
Associació cooptècniques, Ca l’Abril, Fundació Goteo, Consell de la Joventut de
Barcelona, La fede.cat, MésEducació, Germinal, La Garrofera, Cidonia, Col·lectiu Punt6,
Zumzeig, Mensakas, Bicihub, Mujeres Migrantes Diversas, Diomcoop, coophalal, entre
d’altres.

Òrgans de participació Drets i deures Capacitat de presa
de decisions

Grup motor -Reunions d’àrees
-Reunions operatives
-Taules estratègiques
-Assemblea general
anual

-Tasques
reproductives
- Permanències
-Presentació de la
convocatòria
-Desenvolupament del
pla de treball de les
àrees
-Entitats amb acord de
col·laboració

-Definició del
projecte polític
-Representativitat
política
-Validació de les
línies estratègiques

Entitats
associades

-Reunions d’àrees si
s’escau
-Taules estratègiques

-Entitats amb acord
col·laboració
-Desenvolupament
del pla de treball
concret
estratègic

-Aportació a
validar pel grup
motor de la
definició de les
línies
estratègiques

Proveïdores -Taules estratègiques - Encàrrec concret

Col·laboradores -Taules estratègiques
- Assemblea general
anual

-Col·laboracions
puntuals

En aquest convocatòria el funcionament intern s’ha basat amb àrees per al desenvolupament
dels serveis i la transversalització d’agrupacions d’entitats o entitats concretes per aterrar els
serveis oferts des de Coòpolis en sectors que s’han considerat claus per la transició ecosocial
de la ciutat.

Les àrees principals de funcionament s’han basat amb les següents:

● Suport (eix B, C i D):
acollida projectes, coordinació d'equip de suport i línies estratègiques, justificació i
seguiment d'indicadors de l’equip, acompanyaments, sistematització de dades, premis
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Micaela Chalmeta
● Formació (eix B, C, D, F):

Organització de formacions, coordinació amb territori i l’equip suport, justificació i
seguiment d'indicadors, detecció de necessitats i elaboració del programa formatiu,
gestió de les inscripcions i impartició de les formacions.

● Món educatiu (eix E):
identificació i seguiment de línies de continuïtat de centres educatius, identificació i
coordinació amb agents vinculats al món educatiu, acompanyament en la generació
de plans d’actuació del professorat, generació de continguts pedagògics i guies
didàctiques per a professorat i alumnat, impartició de tallers a les aules, exploració de
nous àmbits educatius i acompanyament en la constitució de cooperatives d’alumnes

● Territori (eix A):
vinculació amb les xarxes locals i altres agents dinamitzadors del territori per ta de
detectar necessitats col·lectives i derivar-los a l’acompanyament per a la resolució
d’aquestes a través de l’ESS, vinculació amb xarxes locals, mapeig i visibilització
d’iniciatives, derivació de demandes dels barris a les altres àrees del treball.

● Incubació (eix B i C):
dinamització de la comunitat d’incubació, detecció de necessitats i derivació
d’aquestes a les àrees corresponents, així com seguiment dels projectes incubats

● Extensió (eix F):
participació en espais d’agrupació de prescriptors i agents clau per l’ESS de la ciutat,
posant a Coòpolis com a eina i dispositiu per afavorir la consolidació de l’ESS a la
ciutat i la seva extensió.

A més de les àrees reproductives necessàries pel manteniment del projecte dutes a terme per
entitats que formen part del grup motor:

● Comunicació (La Pera, SCCL):
suport dels usuaris web i intranet per a les inscripcions a les formacions, maquetació
dels materials propis, difusió web i xarxes socials, suport en la difusió de la resta
d’activitat

● Representativitat (entitats del grup motor):
- Representatitivitat amb les administracions públiques: Generalitat de

Catalunya i Ajuntament de Barcelona i Districte de Sants Montjuïc
- Representativitat amb el sector: articulació de xarxes locals, relació amb la

Federació de Cooperatives de Treball i amb finances cooperatives, vinculació
amb la XES

- Representativitat amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius: comunicació,
acompanyament i coordinació general.

● Gestió de l’espai (Coopnet, SCCL):
cura i manteniment de les instal·lacions

● Administració (La Ciutat Invisible, SCCL):
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justificació econòmica i tècnica
● Gestió d’equips i cures (La Ciutat Invisible, SCCL):

dinamització de reunions operatives i estratègiques i de l’equip, preparació i
dinamització d’avaluacions parcials i dinamització de l’agenda conjunta

● Participació a l’ecosistema de Can Batlló (La Ciutat Invisible, SCCL i Impuls
Cooperatiu de Sants):
participació als òrgans de decisió de l’ecosistema de Can Batlló, als grups de treball i
a la neteja comunitària.

● Transferència - internacionalització (entitats del grup motor):
transferència de coneixements amb altres actors d’interès de l’economia solidària i
socialització del projecte així com establir relacions amb projectes d’àmbit
internacional z
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Al llarg de la convocatòria s’ha estat treballant per la definició d’una forma jurídica que ha fet
definir de forma més concreta tot el que té a veure amb l’organigrama de Coòpolis i el seu
funcionament intern.

Ja el 2017 des de Coòpolis es va fer un estudi al voltant de possibles formes jurídiques que
podrien acollir l’activitat de Coòpolis, i es proposava que els ateneus cooperatius
esdevinguessin Cooperatives de Foment Empresarial, tipologia que es troba recollida a la Llei
de Cooperatives, però que no compta amb un reglament desplegat, pel que no es va poder
anar més enllà. Des del 2020, les negociacions amb les entitats representatives del
cooperativisme català i l’Ajuntament de Barcelona per poder accedir a la cessió del Bloc 4 de
Can Batlló, on Coòpolis ha d’ubicar la seva seu definitiva, han posat com una necessitat que
les entitats que es troben rere el funcionament de l’ateneu cooperatiu, així com d’altres que
s’hi vinculen des d’una perspectiva política i estratègica, disposin d’un espai comú que les
agrupi. Això ha portat a aquestes entitats a reprendre els debats al voltant de la forma jurídica,
i que el setembre de 2021 s’hagi procedit a la constitució de l’Associació Coòpolis, que
apareixerà com a entitat promotora a la propera convocatòria trianual i que planteja un altre
model organitzatiu que s’adeqüi als canvis que planteja l’aparició de l’associació i tot el que
implica.

0.3. L’articulació del projecte
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L’articulació amb el sector de l’economia solidària
i cooperativa

Si bé les entitats responsables de l’ateneu cooperatiu defensem una concepció del mateix
com una eina en mans del sector per promoure el cooperativisme i, per tant, se li associa una
naturalesa eminentment tècnica i operativa, és innegable que Coòpolis té una agència
política i estratègica pròpia, i que influeix al teixit cooperatiu de la ciutat. Tot i així, el lloc des del
que es relaciona Coòpolis amb l’ESS i el cooperativisme no és el d’un espai de representació o
agregació que es relaciona amb altres espais o projectes, sinó el d’una eina que s’ha de posar
al servei de les estratègies i objectius de creixement de l’ESS en termes sectorials i territorials.

Des d’aquesta voluntat d’esdevenir una eina pel creixement quantitatiu i qualitatiu del sector
de l’ESS i del cooperativisme, Coòpolis s’ha relacionat amb el sector de múltiples maneres
diferents, i amb projectes i entitats de primer grau o d’agregació o representatives. Amb
cooperatives i amb les seves xarxes territorials o sectorials per a dur a terme les activitats i
serveis de l’ateneu cooperatiu incorporant la màxima qualitat i coneixement en les accions, i
amb les entitats representatives del sector per a treballar intensament en el projecte del Bloc
4 de Can Batlló, per una banda, i per la concertació d’accions i serveis, i a través de la XAC, per
un altre.

● Bloc IV

El procés del Bloc 4 ha estat inequívocament un dels eixos de treball de la present
convocatòria, que ha comportat la presència i la proactivitat de l’ateneu cooperatiu en
diferents fronts. Per una banda, amb l’Ajuntament de Barcelona, propietari de l’edifici, i qui
porta des del 2019 cercant finançament per les obres de rehabilitació de l’edifici (8 milions
d’euros) per a ubicar-hi un equipament d’abast metropolità de foment de l’ESS i el
cooperativisme. El 2020 va aconseguir incloure aquesta dotació en els Pressupostos d’Inversió
MUnicipal, i es licitaren les obres, que finalment s’han iniciat el juliol de 2021, amb previsió de
finalització pel gener de 2023.

L’Ajuntament de Barcelona està d’acord en ubicar el conjunt d’activitats de Coòpolis, incloses
les associades estrictament a l’execució de la subvenció dels ateneus cooperatius, al Bloc 4,
però en aquell edifici (amb més de 4.000 m2 de superfície) s’hi allotjaran també els serveis del
Districte de Barcelona Activa, un espai per les entitats representatives del sector del
cooperativisme, i un gran espai per allotjar entre 35 i 40 empreses de l’ESS, algunes en fomat
d’incubació, altres com a tractores, i altres com a usuàries d’espais dedicats (tallers
industrials, espai d’obrador…). Per justificar la inversió i la cessió per un període llarg de temps
(10-15 anys) necessita que la cessió es faci a una entitat representativa, i això està portant a la
proposta de constituir una forma jurídica entre les entitats representatives del sector i les
entitats que ens trobem rere Coòpolis (i de l’ateneu cooperatiu), agregades aquestes últimes
en l’Associació Coòpolis, per a que sigui la dipositària de la cessió i de possibles programes i
ajuts destinats a garantir el servei d’interès general que s’ha de fer a l’edifici.
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Des del novembre de 2020 s’ha nomenat un equip de persones de La Ciutat invisible, el
Col·lectiu Ronda i Lacol com a responsables de tot aquest procés i interlocució tant amb
l’Ajuntament com amb les entitats representatives. Al llarg de la present convocatòria s’han
celebrat 19 reunions vinculades al Bloc 4 de forma específica: 7 entre les entitats responsables
per part de Coòpolis per elaborar propostes i acords interns, 6 d’aquestes amb les entitats
representatives del sector (FCTC i Coopcat) i 6 d’aquestes dues amb l’Ajuntament de
Barcelona.

A més a més, el Bloc 4 ha estat escollit com un dels 10 projectes de ciutat de l’Estratègia en
Economia Social i Solidària de la ciutat de Barcelona 2020-2030. L’Estratègia es ve treballant
des del 2019 i ha estat aprovada per l’Àmbit Participat de l’ESS de Barcelona, espai de trobada
entre l’Ajuntament de Barcelona i més de 150 entitats de primer i ulterior grau de la ciutat.
L’edifici, una vegada inaugurat, ha de servir de coadjuvant al desplegament d’altres dels
projectes de ciutat, i servir d’infraestructura per les línies estratègiques acordades. Des del
2019, Coòpolis participa del Grup Motor de l’Àmbit participat, que es reuneix de forma regular
mensualment, i ha estat qui ha dirigit tot el procés de disseny i aprovació de l’Estratègia i en fa
seguiment de la seva implementació.

● Federació de Cooperatives de Treball

Les relacions amb la FCTC fetes des de Coòpolis han estat bàsicament focalitzades en dos
àmbits. Per una banda, tenint una coordinació estable per a formacions i assessoraments o
acompanyaments a projectes cooperatius, coordinant agendes, continguts i formats. Per
l’altra, i més en termes polítics, per treballar de forma conjunta el procés del Bloc 4 narrat a
l’apartat anterior.

Diverses cooperatives membres de Coòpolis són membres del Consell Rector de la FCTC, pel
que està garantit un espai de traspàs d’informacions o estratègies entre els dos espais.

A través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, la present convocatòria no ha servit gaire per
avançar en la creació d’un espai estable de coordinació entre els dos espais que impacten
arreu del territori català. Més enllà de reunions o trobades puntuals, en les que s’ha intentat
treballar en la proposta finalment no reeixida que els AC fossin les “antenes” de la FCTC als
respectius territoris, s’ha posposat pel curs 21-22 l’establiment d’un espai de debat formal i
estable per construir la naturalesa i els objectius de la relació entre la FCTC i la XAC.

● CoopCAT, AESCAT

Com a Coòpolis no s’ha mantingut una relació estable amb CoopCat ni amb l’AESCAT, ja que
principalment s’ha emprat la FCTC com a espai des del qual fer arribar propostes de treball.
Per part de la XAC, però, això no ha estat així. El març de 2020, CoopCat va fer una proposta de
coordinació i articulació de la CoopCat i la XAC, però l’esclat de la pandèmia i la conseqüent
reformulació i adaptació de l’activitat dels ateneus a les condicions va fer que el treball
conjunt quedés en suspens. No ha estat fins el juliol del 2021 que des de la XAC, preveient que
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el marc de la nova convocatòria a 3 anys vista permet un enfoc més pausat i estratègic de
l’activitat dels AC, ha reprès els contactes amb CoopCat. Coòpolis és una de les entitats
designades per la XAC per mantenir aquesta interlocució. El setembre de 2021 s’ha començat
a treballar amb CoopCat en els documents de suport per part d’aquesta a les propostes dels
AC per la nova convocatòria, i això ha portat a que es reobrin les converses, que es reprendran
una vegada estigui publicada la resolució de la nova convocatòria, per determinar com es
poden concertar esforços i línies de treball entre la XAC i CoopCat per assegurar que es duu a
terme feina conjunta, i que retroalimenti a cadascun dels espais, arreu del territori català.

● Xarxa d’Ateneus Cooperatius

Un dels espais principals de coordinació de Coòpolis al llarg de la convocatòria ha estat el de
la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Consolidant aquest espai de relació essencial pels ateneus
cooperatius i pels grups de treball que comparteixen, així com els espais de transferència
tècnica, en el que ateneus interessats en determinades temàtiques molt localitzades (treball
amb persones i col·lectius migrants, ruralitats o despoblament) troben un moment per
compartir experiències i experteses, i transferir coneixements.

La situació de pandèmia social va portar a que el 2020 s’intensifiquessin les trobades del Grup
Motor de la XAC, amb la voluntat i la necessitat de dur a terme de forma coordinada la
defensa de l’activitat dels ateneus en aquest context, per una banda, i veure com calia
redirigir la seva activitat per atendre les necessitats dels projectes acompanyats o
assessorats. Amb l’arribada de la present convocatòria no es va voler canviar aquesta
dinàmica, ja que des de diversos àmbits (federacions, XES, XMESS…) es demanaven
interaccions amb la XAC, i el procés de deliberació i seguiment de la nova ordre, per una
banda, i el propi procés de constitució i autoreconeixement de la XAC com a agent, així com
l’elaboració del pla estratègic i de treball pel 2021 i en davant, demanava que es mantiguessin
aquestes coordinacions quinzenals.

Al llarg de la convocatòria des de Coòpolis hem participat a les tres assemblees de la XAC, i a
les 24 trobades del Grup Motor. Dins del GM, hem participat de forma molt activa a l’espai
d’interlocució amb la DG i amb les entitats representatives del cooperativisme, i hem estat
presents als grups de treball interns per preparar la nova convocatòria 2021-2024, i hem donat
resposta a totes aquelles peticions i demandes de col·laboració que s’han fet des de la XAC.

A banda de la participació a la XAC, des de Coòpolis hem participat de forma regular dels
grups de treball de Mapeig i Diagnosi, Educació, Acompanyaments, Prescriptores i Relleu al
llarg de tota la convocatòria a través de les entitats responsables de cadascuna de les àrees.
Creiem important ressaltar, a banda dels grups de treball, el naixement aquesta convocatòria
dels Espais de Transferència Tècnica entre ateneus cooperatius. A diferència dels grups de
treball, que s’articulen per serveis de l’ateneu, els ETT es vinculen a temàtiques o inquietuds
concretes i compartides entre diferents ateneus. En el nostre cas, hem impulsat l’ETT de
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migracions, en el que el cercle de migracions de Coòoplis ha compartit amb 6 ateneus
cooperatius més la seva trajectòria, naturalesa, objectius i metodologies, i han iniciat
propostes d’interlocució conjunta amb l’administració per abordar aquesta idiosincràsia
concreta que afecta a col·lectius amplis de la població i que dificulta la seva integració o
protagonisme en projectes de l’ESS. Atès que diversos ateneus cooperatius (La Col·lectiva,
CoopMaresme, Catalunya Central, Terres Gironines…) estaven explorant bé la possibilitat
d’establir un cercle de migracions a la propera convocatòria, bé la voluntat de reformular
algunes de les seves activitats per incorporar la perspectiva migrant i diversa i van manifestar
la seva voluntat de conèixer el recorregut de Coòpolis en aquest camp, es decidí endegar
aques ETT, que s’ha trobat tres vegades en el període elegible de la convocatòria.

Finalment, és important remarcar les relacions fetes amb entitats o organismes a través de la
XAC, amb independència de les que es puguin mantenir de forma bilateral amb els ateneus
concrets, com és el cas de Reempresa, la XES o la XMESS. A partir de la seva progressiva
consolidació, la XAC guanya capacitat d’agència, i és reconeguda i cercada per entitats o
organismes d’àmbit supramunicipal o nacional, i es cerca mantenir-hi relacions, en alguns
casos en vista a la signatura de convenis de col·laboració, com en el cas de Reempresa, o en
d’altres (XES, XMESS, Pacte Economia per la Vida….) per tenir un marc de relacions.

● Xarxa d’Economia Social i Solidària

La relació amb la Xarxa d’Economia Social i Solidària s’ha basat principalment en les relacions
mantingudes de les convocatòries anteriors amb les xarxes locals dels Districtes que han
actuat de nodes territorials de Coòpolis per tal d’adaptar les necessitats dels barris amb les
principals línies estratègiques sectorials del projecte1.

● Proveïdores

Les proveïdores de Coòpolis han sigut iniciatives de l’ESS, algunes d’elles cooperatives
acompanyades per l’Ateneu Cooperatiu en el seu procés de cooperativització en anys
anteriors.

1 Veure barris

17



Relació amb Can Batlló

Coòpolis, com a projecte que forma part de l’ecosistema de Can Batlló, hem participat en
l’estructura organitzativa interna de la següent manera:

● Participació a les assemblees de coordinació setmanals
● Participació a les assemblees generals mensuals
● Participació a la comissió d’economia de Can Batlló: encarregada de la gestió

econòmica del projecte
● Participació a la comissió d’estratègia de Can Batlló: definició d’un pla estratègic de

Can Batlló al llarg dels anys 2020-2030, en un moment en què el projecte es troba en
procés de repensar el seu model de funcionament

En paral·lel, també participem de la neteja comunitària dels espais comuns (espai d’encontre,
primera planta, etc.) de forma rotativa amb els projectes que en formen part.

Relació amb les Administracions Públiques

● Històric

● Districte de Sants - Montjuïc
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Al llarg de la convocatòria, i en virtut dels acords establerts en el conveni d’activitats de Centre
de Promoció del Cooperativisme de Barcelona signat entre La Ciutat Invisible, SCCL, entitat
benficiària prinicipal dels ateneus cooperatius, i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual
es reforcen algunes de les línies d’activitat de Coòpolis, s’han mantingut relacions estables
amb el Districte de Sants-Montjuïc. La comissió de seguiment del conveni de col·laboració, a la
que hi participen Barcelona Activa, el Comissionat d’ESS de l’Ajuntament, i també el Districte,
és l’espai que es troba de forma periòdica per avaluar els plans de treball i les accions
previstes, i la presència del Districte permet incorporar la mirada d’impactes directes a l’entorn
de Coòpolis. Tanmateix, donat que el Bloc 4 i les obres es fan dins del Districte, i pretenen
concentrar allà tots els serveis territorials del Districte pel que fa a promoció econòmica,
també incorporen aquesta mirada a les trobades de treball pel disseny del Bloc 4.

El 5 de juliol de 2021 es va fer una presentació pública del projecte a la Sala de Plens del
Districte, en el marc del Consell de Barri de La Bordeta, barri en el que s’ubica el recinte de Can
Batlló (veure participació a jornades, eix A).

Finalment, i donat que el Bloc 4 allotjarà i centralitzarà els serveis de Barcelona Activa del
Districte de Sants-Montjuïc, s’han mantingut trobades amb la Direcció de Serveis de Proximitat
de Barcelona Activa i amb les responsables de Districte per apropar-los la naturalesa i
funcions de Coòpolis i del conjunt de programes previstos pel Bloc 4, i treballar conjuntament
tant en el pla d’usos compartit a partir de les necessitats de Barcelona Activa com en la
generació d’un primer espai de relació humà entre equips que en el termini d’un any i mig
estaran compartint espais de treball.

● Ajuntament de Barcelona

Les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona al llarg de la present convocatòria s’ha
intensificat respecte a les convocatòries anteriors, i s’han mantingut al voltant de tres línies de
treball principalment: el Bloc 4, les activitats vinculades al conveni pel Centre de Promoció del
Cooperativisme i les vinculades al Pla de Xoc Social, adreçat a la incorporació de persones
migrades a l’ESS.

Pel que fa al Bloc 4, a l’apartat anterior ja s’ha explicat abastament el procés de treball conjunt
entre l’Ajuntament, Coòpolis i les entitats representatives del cooperativisme per aconseguir
inaugurar, el gener de 2023, el que ha de ser un dispositiu pioner de forment integral i
promoció del cooperativisme i l’ESS a la ciutat i l’Àrea Metropolitana, i que ha de suposar un
salt d’escala quantitatiu i qualitatiu en els dispositius i recursos a l’abast del teixit de l’ESS de la
ciutat, sigui per informació, formació, acompanyaments, assessoraments, suport a la
intercooperació, allotjament d’empreses, ….

A banda dels aspectes i tasques associades a la concepció, disseny i desplegament del Bloc
4, des de Coòpolis s’ha seguit comptant amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona a través
del conveni amb subvenció pel Centre de Promoció del Cooperativisme. A diferència
d’anualitats anteriors, el 2020 s’aconseguí un conveni bianual, que donava cobertura a les
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activitats previstes durant el 2020 i 20212, i també es diferencia en que en aquesta anualitat no
només constava La Ciutat Invisible, en tant que beneficiària principal de la convocatòria dels
ateneus cooperatius, com a signant del conveni, si no que també es va incorporar
l’Assoaciació MigrESS, ampliant l’abast del conveni tradicional a les persones i projectes amb
persones migrades, que s’explicarà a continuació en aquest mateix punt. La part conveniada
amb La Ciutat Invisible, i que és el que explica que s’aportin les xifres tan elevades de
cofinançament per part d’aquesta entitat als ateneus cooperatius, es vincula a tot un seguit
de línies de treball acordades amb l’Ajuntament i amb Barcelona Activa. Algunes d’aquestes
accions venen a sumar a les previstes a l’ordre dels AC, ampliant en termes quantitatius la
capacitat d’acció de Coòpolis, mentre que altres no es preveuen com a accions justificables
als AC, pel que es duen a terme de forma separada, i en cap cas es fan constar com a
cofinançament de les accions de l’Ateneu Cooperatiu.

Les accions previstes al Conveni es distingeixen entre aquelles de caràcter estable en el temps
(espais de seguiment i coordinació, espais de definició estratègica, suport a les accions
d’acompanyament, formació i activitats de Coòpolis, comunicació i agenda conjunta entre els
dispositius de foment i promoció de l’ESS a la ciutat, i equipament tècnic dels espais) amb
aquelles que tenen un caràcter variable en el temps, i que pel 2021 es van concretar en les
línies de Cures i Atenció a les Persones (amb la campanya Prescrivim cura digne! i la de Teixim
Cures), i unes jornades d’aprofundiment en el concepte d’ecosistemes o pols cooperatius
territorials. S’adjunta com a annex la justificació del conveni per l’anualitat 20203, però no es
pot aportar la memòria d’activitats del 2021 (corresponent al període 1/3/2021-31/12/2021)
doncs encara s’estan acabant de dur a terme accions vinculades.

La tercera de les línies de treball a la qual s’ha donat suport des de l’Ajuntament de Barcelona
ha estat la d’atenció a persones amb especial vulnerabilitat, en concret, a les persones
migrades i racialitzades, tant en situació regular o irregular. El 2020, des de la Regidoria de
Drets Socials i Ciutadania es va elaborar el Pla de Xoc Social, que incloïa tot un seguit de
meusres de suport a aquests col·lectius, entre els que es trobaven, també, accions per la seva
incorporació i integració al mercat laboral, i en concret, a l’ESS. Es van aportar recursos per a la
formació professionalitzadora de 25 persones, la gestió de plans d’ocupació i el reforç a la
capacitat de donar resposta a les demandes d’assessorament i acompanyament a la
constitució de cooperatives de persones migrades per part del cercle de migracions de
Coòpolis, així com per incorporar un reforç jurídic en termes d’estrangeria, atès que és un dels
aspectes clau en aquests processos. Aquest suport finalitzà el 31/12/2020, i durant el 2021 s’ha
mantingut una dotació menor associada a aquest suport a les activitats del cercle, i quedant
circumscrita a la consolidació del reforç a les activitats de suport i acompanyament a
projectes cooperatius per la seva constitució i mantenir de forma parcial el suport jurídic
especialitzat en estrangeria.

3 Veure annex “Memòria conveni 2020”

2 S’annexa el Conveni 2020-2021. Veure “Conveni 2020-2021. Ajuntament de Barcelona”
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Des de Coòpolis es valora molt positivament l’existència d’aquest conveni de col·laboració
amb l’Ajuntament de Barcelona. Per una banda, permet reforçar i incrementar els recursos
que es poden oferir des de l’ateneu cooperatiu a les persones i projectes que s’hi apropen, per
una altra permet incorporar activitats, accions o línies de treball que si bé es vinculen de
forma íntima amb els serveis de l’ateneu, no estan previstos a l’ordre de subvencions i,
finalment, estableix un espai de coordinació i concertació amb els dispositius i programes de
l’administració local adreçats al foment de l’ESS de la ciutat. Un canal fluïd i estable de
comunicació que permet preveure que es mantindrà en els propers anys, i que de cara a
l’obertura del Bloc 4 de Can Batlló, sigui transformat en un conveni estable de suport a les
activitats que s’hi hagin de dur a terme.

Val la pena esmentar que, a banda d’aquestes tres línies de treball, que han tingut continuïtat
al llarg de la convocatòria, des de Coòpolis hem donat suport a un procés de gran rellevàcia
per la ciutat en termes de sostenibilitat: el projecte de Sandbox LabBatlló. Una proposta que
articula a projectes de l’ESS de l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica,
l’urbanisme responsable i sostenible i la transició energètica per fer una intervenció
innovadora al conjunt del recinte de Can Batlló. La proposta passa per aprofitar el recinte per
fer-hi un “banc de proves” urbanístic, un laboratori urbà pel canvi de model cap a una ciutat
sostenible, reconegut com a tal a la legislació europea, en el que es puguin dur a terme
iniciatives i estratègies que no segueixen les normatives urbanístiques establertes, i que
operen a mode de prova pilot per a que les normatives puguin arribar a modificar-se. Es
recullen propostes relatives al parc d’habitatge i a la seva eficiència, comunitat energètica,
aprofitament solar a partir dels sostres dels edificis de propietat municipal, del cicle de l’aigua,
d’infraestructures i autopromoció per part de les associacions veïnals, entre d’altres.

Atès l’impacte que moltes de les propostes poden tenir pel teixit local de l’ESS, des de Coòpolis
s’ha donat suport al conjunt del procés d’edició del projecte4 i s’ha facilitat el contacte entre
l’equip responsable i el Comissionat d’ESS de l’Ajuntament de Barcelona., així com s’han
facilitat els espais i infraestructures de Coòpolis per les reunions, trobades i jornades de l’equip
responsable.

● Generalitat de Catalunya

A diferència d’anualitats anteriors, en les que hi havia hagut una relació bilateral entre la DG i
els seus responsables tècnics i polítics i Coòpolis per abordar qüestions diverses, i a mesura
que s’ha consolidat la capacitat d’agència de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, i aquesta ha
establert els canals formals i estables de comunicació i coordinació amb la Direcció General,
la present anualitat ha vist decrèixer aquesta relació bilateral. Si bé s’han mantingut els
contactes, s’han realitzat la seva majoria en el marc de les comissions delegades per part de
la XAC amb aquest objectiu de relació, de les quals s’hi ha format part des de Coòpolis.

4 S’adjunta com a annex el projecte “LABBatlló. Laboratori Urbà pel Canvi de Model cap a una Ciutat Sostenible”
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A partir de la primavera del 2021, però, s’han tornat a intensificar alguns espais de trobada per
abordar les previsions de Coòpolis de traslladar la seva seu al Bloc 4 i, més enllà, de com es
podria donar suport des de la Generalitat al conjunt d’activitats i serveis que s’han de poder
oferir en aquell equipament pioner a la ciutat i al país, i que agruparà a les entitats de l’ateneu
cooperatiu, a les entitats representatives del sector i a l’administració local amb el compromís
de generar un dispositiu de referència a la ciutat que actuï de revulsiu i de palanca d’impuls
pel teixit de l’ESS de la ciutat. És innegable que gran part de la legitimitat del projecte del Bloc 4
passa pels indicadors i resultats de l’ateneu cooperatiu, i creiem que des de la Generalitat de
Catalunya, i el programa Aracoop, s’ha de poder mantenir el conjunt de serveis que s’ofereixen
actualment, i incrementar-los amb aquells que es considerin necessaris per poder donar
resposta tant a les demandes dels projectes com a les hipòtesis o línies de treball que
apunten vers la transformació socioeconòmica de la societat i de sectors concrets de
l’activitat econòmica.

● Conveni marc

El novembre de 2018 es signà un conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona pel foment de l’economia social i solidària a la ciutat
de Barcelona. Més enllà dels compromisos generals i mutus de reconeixement i de necessària
coordinació en les polítiques públiques de foment a l’ESS, aquest Acord Marc contemplava el
compromís explícit de les dues administracions de donar suport a Coòpolis-Ateneu
Cooperatiu de Barcelona. En el cas de la Generalitat, a través del compromís mínim del
programa dels ateneus o el que el pugui substituir en un futur, que havia de garantir una
activitat mínima, i de la cessió d’espais i de programes de suport per part de l’Ajuntament de
Barcelona.

La vigència màxima d’aquest conveni és de 4 anys, que vencen el novembre del 2022. Des dels
espais de trobada per debatre i dinamitzar el procés del Bloc 4 de Can Batlló s’ha fet notar
l’existència d’aquest conveni, i que es pot aprofitar el seu venciment per establir un nou Acord
Marc entre les dues administracions que posi la mirada ja no en el suport concret a Coòpolis a
la seva seu actual i amb la seva capacitat d’acció i incidència actual, si no en el potencial del
Bloc 4 i del que allà es pot generar o impulsar. Comptar amb el suport estable de les dues
administracions és sense dubte un element essencial a l’hora de calibrar les dimensions i
l’abast de l’impacte que pot tenir el projecte sobre el teixit socieconòmic de la ciutat i sobre el
sector del cooperativisme i l’ESS, així com de garantir que es pugui donar un servei i accés
universal als seus serveis, comptant fins i tot amb mesures d’incentiu per a projectes que
concentren necessitats especials o afegides.

0.4. Línies estratègiques

Economies feministes i economia de les cures
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● Objectius
Reduir la desigualtat socioeconòmica en el sector de les cures i incrementar el consum
responsable i conscient en el sector de la cura

● Accions
- Reunió amb eix Feminismes de la FCTC (6/novembre, virtualment)
- Reunió amb L'ajuntament de Manresa i Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central

(6/novembre, virtualment)
- Participació a l'assemblea de la Comissió Feminista de la FCTC (2/novembre,

virtualment)
- Participació al cicle de jornades Participació al cicle de conferències "Envelliment i

necessitats de cura. Una qüestió social i política" (2 i 18/febrer, virtualment)
- Participació al debat "Experiències de cures per fer-nos pensar" (18/3/2021, virtualment)
- Presentació de la campanya “Prescrivim cura digna!” (30/3/2021, Coòpolis i per

streaming)
- Participació a l’acte organitzat per l’AC del Vallès Oriental (17/4/2021)
- Participació al seminari internacional sobre comuns reproductius: agroecologia i cures

comunitàries (28 de juny, a l’Ateneu l’Harmonia de Sant Andreu)
- Càpsula col·lectiva “La mirada feminista sobre l’economia” (4 de maig, virtualment)
- Impulsem la Intercooperació al sector de les cures

- Campanya prescrivim cura digna: pla d’actuació amb entitats
- Taller grupal cooperatiu mensual “Sostenibilitats d’equips”

● Reptes de futur

Davant d’un context postcovid19 es fa evident la necessitat d’augmentar la solidesa i abordar
la tensió interna de qualsevol organització i, en concret, de les cooperatives, vetllant per
pràctiques organitzacionals sostenibles per les persones que formen part de les iniciatives
d’ESS que promoguin la cultura de la coresponsabilitat amb les cures, qüestionin formes de
lideratge i models organitzatius tradicionals i ajudin a les entitats solidàries a conduir els seus
propis processos de transició organitzativa feminista proequitat.

Es fa necessari donar a conèixer instruments existents per promoure la cultura de la igualtat i
la corresponsabilitat a les organitzacions socials i oferir serveis de formació i acompanyament
en matèria de transicions organitzatives feministes als grups en fase creació, creixement i
consolidació mitjançant la formació i assessorament.

Tanmateix, el context de crisi econòmica i sanitària ha seguit evidenciant, més que mai, la
situació de vulnerabilitat i dependència del model d’atenció a les cures i treball de la llar de les
persones i especialment de les dependents i la necessitat d’un canvi de paradigma radical
que trenqui amb la precarietat i desigualtat que es produeix en un sector altament feminitzat,
la poca presència d'aquest en l'ESS i la manca de consum conscient en el sector de la cura.

Des d’aquest àmbit estratègic volem seguir contribuint a la democratització de l’economia
incidint en reforçar sectors productius de les cures i serveis afins per combatre la precarietat i
estudiar fórmules cooperatives més resilients.
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Finances ètiques

● Objectius
Facilitar el coneixement de finances ètiques que comptabilitzin els objectius socials,
ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera

● Accions

- Participació a dues trobades (desembre de 2020 i abril de 2021) amb el Consell rector
de Coop57 per analitzar la situació del sector i els impactes de la pandèmia i de la
contracció de l’activitat, així com els sectors en els quals s’estaven concentrant els
impactes (restauració, centres educatius, consultories, …) i contrastar línies de treball
prioritàries.

- Crowdfunding com a estratègia de desenvolupament de projectes (2 i 4 de novembre,
virtualment)

- Recursos de finançament per a cooperatives (4 de febrer de 2021, virtualment)
- Conveni goteo

● Reptes de futur

El context de pandèmia, i la conseqüent activitat i pressió que ha posat sobre les principals entitats
del sistema de finances ètiques no ha permès establir un calendari de treball conjunt amb
aquestes entitats estable. Sí que hem incorporat una part específica de productes financers a
l’abast dels projectes de l’ESS a les formacions de pla de viabilitat per projectes de nova
creació -i a les de consolidació per projectes ja existents-; també hem fet ressò entre els
projectes acompanyats de les iniciatives adreçades a facilitar finançament tou per part de la
FCTC o Coop57.

La concertació d’estratègies a nivell de sector del cooperativisme i l’ESS al Bloc 4 ha comportat
ja converses amb FETS i amb Coop57 per analitzar la seva presència al dispositiu
d’acompanyament, i com es pot assegurar que els projectes que participin dels programes de
formació o assessorament tinguin un accés ràpid per resoldre les seves necessitats de
finançament dins del sistema de finances ètiques.

Ambientalització

● Objectius

- Generar mecanismes i eines per a fomentar l'ambientació de les entitats de l'ESS
- Promoure la figura de cooperativa dins el Tercer Sector Ambiental de Barcelona
- Explorar i dinamitzar el sector de l’Economia Circular en clau economia social i

solidària.
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- Dinamitzar processos d’intercooperació sector de l'Educació Ambiental que
busquin traçar estratègies i accions col·lectives orientades a fer un salt d’escala.

- Impulsar una Aula Ambiental a Sants, de caràcter cooperatiu i comunitari, que
esdevingui un dispositiu per promoure la cultura ecosocial des de l’ESS al Districte Sants
Montjuïc.

● Accions
- Economia Circular i Cooperativa per a la transició ecosocial (23/09/2021)
- Entrevistes associacions tercer sector ambiental amb interès de la forma

cooperativa (14/07/2021  ; 15/07/2021; 16/07/2021 ; 28/07/2021 ;  1/09/2021 )
- Reunions amb agents i institucions per a l’impuls de l’aula ambiental (10/05/2021 ;

30/06/2021  ; 15/06/2021 ; 18/06/2021 ; 13/06/2021 ; 4/06/2021 ; 07/09/2021 ; 20/10/2021)
- Impuls d’una Aula Ambiental al districte Sants-Montjuïc (Proposta Aula Ambiental

Sants Montjuïc - un espai ecosocial i comunitari)
- Foment de la reconversió associació->cooperativa al tercer sector ambiental
- Disseny del procés d’ambientalització de les entitats de l’ESS
- Informe Fraccions d’oportunitat en Economia Circular per l’ESS.
- Informe: Exploració entitats reconversió associació->cooperativa al tercer sector

ambiental.
- Recull d’indicadors, recursos per a l’ambientalització de les entitats de l’ESS

● Reptes de futur

1) Ambientalització entitats ESS:
- Seguir Avançant en el disseny de del procés d’ambientalització de les entitats de l’ESS
- Realització de sessions d’acompanyament per a la implementació de Plans d’Acció

Ambientals Interns per organitzacions de l’ESS.

2) Procés Aula Sants
- Treballar per la implementació del projecte en coordinació amb l’Ajuntament de

Barcelona i amb els agents territorials.
- Iniciar una fase zero de desplegament dels serveis.

3) EcoHUB
- Acompanyar el procés de creació d’una cooperativa de segon grau en l’àmbit de

l’educació i cultura ecosocial.

4) Seguir treballant per la reconversió associació->cooperativa al tercer sector ambiental
- Realitzar acompanyaments a les entitats entrevistades i identificades en la fase

d’exploració realitzada.

5) Economia Circular
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- Promoure l’impuls de projectes d’intercooperació, que abordin la gestió de les
fraccions d’oportunitat identificades en la diagnosi realitzada.

Tecnologies emancipadores

● Objectius
Oferir formacions i eines de programari lliure als projectes d’ESS i dotar el projecte de
Coòpolis d’eines lliures pel treball intern

● Accions
- Eines lliures per al treball cooperatiu: com presentar continguts de manera interactiva

(16 i 18 de març de 2021, virtualment)
- Sobirania tecnològica per uns equipaments lliures (20 de setembre, a la Lleialtat

Santsenca)
- Definició del procés per la implementació del projecte DadESS al backoffice de

Coòpolis

● Reptes de futur
Enguany aquesta línia estratègica ha pres una dimensió de procés per la implementació de
propostes que no pas l’execució d’aquestes. Per tal de seguir dotant el projecte de Coòpolis
d’eines lliures pel treball intern hem estat treballant amb Col·lectivat per la definició de la
implementació del projecte DadESS en la següent convocatòria, que pot permetre un salt
qualitatiu en l’anàlisi qualitativa dels serveis de Coòpolis, per una banda, i de l’impacte de
l’activitat com a AC, de l’altra.

Més enllà de la implementació interna d’aquestes eines, s’han dut a terme accions de
divulgació i sensibilització públiques com les dues que es recullen.

La voluntat de la següent convocatòria és que siguin les cooperatives del sector tecnològic les
que puguin definir les accions associades a aquest eix considerat estratègic.

Les línies estratègiques que prenen la dimensió de cercle de transició ecosocial, com són
habitatge, mobilitat i logística i transició energètica, s’expliquen a la memòria específica del
cercle de transició ecosocial5.

5 Veure “Memòria cercle transició ecosocial”

26



27



28



29



Introducció: L’estratègia territorial

Al llarg del curs hem establert la lògica de territorialitzar l’estratègia sectorial de Coòpolis i
treballar amb els agents del territori, tant amb les xarxes locals amb qui hem tingut relació als
anys previs, com amb les entitats sectorials que han treballat territorialment per a
desenvolupar les accions plantejades des de les línies estratègiques.

En aquest sentit:
- Hem treballat amb les xarxes territorials i agents claus dels barris per tal de determinar

accions concretes que han permès consolidar l’ESS als barris
- S’ha treballat amb les entitats dels sectors estratègics per tal de territorialitzar les

accions a barris i Districtes de la ciutat, tot vinculant-ho amb les xarxes territorials
existents

- Ens hem coordinat amb altres recursos existents, per tal de no duplicar recursos i
esforços (Projectes Singulars, Comissionat d’Economia Solidària i Barcelona Activa).

- Coòpolis, des d’aquest darrer any, forma part del grup motor de l’estratègia 20-30,
juntament amb altres actors de la ciutat, per tal de definir l’estratègia a nivell de ciutat
en relació al desenvolupament d’un model econòmic resilient basat en pràctiques
solidàries. El propi projecte de Coòpolis ha estat considerat un projecte de ciutat en el
marc de l’estratègia 2030 i ha sigut una línia de treball pròpia de l’àmbit participat

- S’ha seguit treballant per la coordinació i concreció d’accions concretes amb actors
claus de l’ESS que tenen un impacte a la ciutat, com pot ser la FCTC,  entre d’altres.

- Ens hem continuat coordinant amb l’Aj. de Barcelona i BCN Activa pel
desenvolupament i coordinació del conveni de suport a activitats de Coòpolis a partir
del Centre de Promoció del Cooperativisme de Barcelona

- Hem seguit vinculant-nos amb l’articulació i consolidació de la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius de tot el territori català.

1.1. Els barris

Són tres les xarxes locals amb qui hem establert plans de treball concrets als Districtes on
s’articulen, més enllà de les relacions que s’han establert amb altres districtes des d’entitats
de sectors estratègics que han territorialitzat les seves actuacions.

A continuació especifiquem quin és l’estat de l’ESS i quines són les línies d’actuació més
determinants per part de les xarxes locals als districtes on es troben:

a) Sant Andreu
Al Districte de Sant Andreu, hi ha dos grans moments de l’ESS: Un primer a la primavera,
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en motiu de la Fira ESS del Districte. I un segon a la tardor, acollint la FESC (Fira
d’Economia Solidària del Districte).

Al districte es participa en diferents projectes i espais d’Economia Solidària, com el
Mercat de Pagès, la plataforma Agora Pagesa, el projecte Precious Plastic, totes elles
iniciatives impulsades per les entitats membres de la XES.

També hi ha altres projectes com les Espigolades de Fundació Espigoladores6 o la
Veïnal TV7, on també s’hi participa la XES de Sant Andreu.

Al voltant de la XES Sant Andreu, estem organitzades més de 20 entitats al territori.
A l’actualitat estem treballant entorn l’escalabilitat de les nostres pràctiques, partint
de la intercooperació i compartició de recursos, projectes i espais.

b) Eix Pere IV (Sant Martí)

Des de la Taula Eix Pere IV es considera que els projectes d'economia social i solidària
han resisti , l'embat del coronavirus, adaptant-se a les noves situacions de realitat que
s’ha anat vivint durant la pandèmia, sigui a través de les plataformes de comunicació
online o a través d'implicacions en les xarxes de suport mutu dels diferents barris del
Districte de Sant Martí.

S’ha vist un increment cooperativista notable sobretot en el que es refereix a consum
ecològic i a la dignificació de les cures en general.

c) Poble Sec

Des de Cooperasec s’han treballat en els següents eixos: economia de les cures, sostenibilitat i
consum i alimentació.

Cal destacar l’acompanyament en el procés de materialitzar el projecte d’un obrador
cooperatiu, tant en la definició del grup impulsor, com les relacions amb les AAPP així
com en la recerca d’un local al barri.

També cal destacar l’aportació de mesures en el Pla de Desenvolupament Econòmic
del Districte de Sants-Montjuïc 2021-2023 en clau de reactivació econòmica, que, en
coordinació amb Impuls Sants i L’Engranatge s’ha aconseguit que aquest Pla tingui
una secció específica de l’ESS I accions concretes per reforçar el teixit cooperatiu del
Districte.

7 https://www.laveinal.cat/lholo-sant-andreu-es-va-consolidant/
6 https://beteve.cat/medi-ambient/veins-sant-andreu-espigolen-tarongers-melmelada/
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I per últim, com a esdeveniment de visibilització i des d’on es programen diferents
accions de sensibilització i articulació dels sectors esmentats, s’ha celebrat la III Fira
d’ESS al Poble Sec.

1.2. Taules territorials, sectorials i estratègiques

a) Taula estratègica: Nous contextos, nous reptes (22 d’abril de 2021, virtualment)
Des de Coòpolis vam convocar la primera Taula Estratègica del 2021, un espai obert
al sector de l’Economia Social i Solidària i l’administració vinculada al projecte, on vam
presentar les dades sobre l’impacte de Coòpolis del darrer any, i vam obrir el debat
sobre els reptes i qüestions que estem treballant actualment per recollir les
aportacions.

Ordre del dia de la taula estratègica

D’on venim?

- Anàlisi de l’impacte de Coòpolis
- Resultats 2019-2020
- Incubadora

On som?

- Objectius i línies estratègiques
- Organigrama de Coòpolis 2020-2021

Cap on anem?
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- Convocatòria trianual d’Ateneus Cooperatius i Conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona

Nous contextos, nous reptes

- Bloc IV i forma jurídica
- Consolidar l’activitat i línies estratègiques
- Articulació (Ajuntament de Barcelona, ESS2030, XAC…)
- Covid19

b) Taula territorial:
Experiències pràctiques d'articulació territorial (10 de juny, virtualment)
Vam convocar la primera taula territorial d’aquesta convocatòria on hi va participar
diferents iniciatives que formen part de xarxes locals, pols cooperatius i ecosistemes
cooperatius locals amb l’objectiu de generar coneixement col·lectiu a l’entorn de les
articulacions territorials a Barcelona.

c) Taules d’agents pel bloc IV

A partir de la Taula Estratègica del mes d’abril, on es va posar en coneixement del conjunt
d’entitats i organitzacions de l’entorn de l’ateneu cooperatiu les perspectives que es tenien
respecte a la convocatòria trianual d’ateneus i de la voluntat de renovació del conveni per
part de l’Ajuntament de Barcelona, així com la perspectiva concreta de calendaris vinculats a
les obres del Bloc 4, es va tenir la legitimitat i vist-i-plau d’aquest entorn per seguir amb el
procés vinculat a l’obertura de l’edifici de Can Batlló que ha d’esdevenir la seu definitiva de
Coòpolis.
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Es valorà per part de les entitats agregades de l’Ateneu que l’espai de trobada amb les
entitats representatives del cooperativisme català (FCTC, CoopCat) per definir els usos i
espais de l’edifici, així com la participació de cadascuna de les parts en la gestió, governança,
sostenibilitat, manteniment i conservació, etc... , així com els espais de trobada d’aquests dos
agents (Coòpolis i les entitats representatives) amb l’Ajuntament de Barcelona, que és qui ha
de fer la cessió de l’edifici a aquestes entitats, constituïen en si mateixes una Taula Estratègica.
Si bé no en format d’acte o jornada, però si com un espai de presa de decisions de caire
estratègic pel conjunt del teixit de l’economia social i solidària de la ciutat i de l’Àrea
Metropolitana. La posada en marxa d’aquest espai de 4.000 m2, amb capacitat per allotjar
fins a 40 projectes, formacions de gran format, aules, espais de trobada i tot un seguit de
programes d’acompanyament i suport associats, ha de ser un catalitzador de processos al
sector del cooperativisme i de l’ESS.

S’han celebrat 4 trobades entre les tres parts, el 19/03, 27/05, 12/07, 28/07 (amb presència del
Director General), que s’han mantingut durant el mes de novembre del 2021 (24/11) i seguiran
previsiblement de forma més intensa al llarg del 2022, amb previsió quinzenal.

Finalment, de forma conjunta, les entitats representatives, l’Ajuntament i Coòpolis, com a
participants de l’Estratègia ESS2030 de la ciutat de Barcelona, aprovada per l’Àmbit Participat
de l’ESS de Bcn, i membres del Grup Motor que en dinamitza el procés, i alhora com a
responsables del Grup de Treball del Bloc 4 en tant que Projecte de Ciutat inclòs a l’Estratègia,
hem presentat de forma conjunta l’evolució de les converses al voltant del projecte a la resta
de participants del Grup Motor. Tot i que hi havia una primera presentació pública dels acords
marc als que s’ha arribat prevista pel mes d’octubre, finalment es va posposar fins el 11/11/2021,
en una trobada plenària de l’Àmbit Participat a la Lleialtat Santsenca.
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2. Actualització de la diagnosi i visibilització
de l’ESSC al territori

2.1. Mapa de cooperatives i grups de consum
en el marc de la campanya #HoFemAgroecològic

L’emergència sanitària i la situació de confinament de la ciutadania va activar ràpidament les
xarxes de suport mutu i l’abastiment alimentari va ser de les primeres coses que es van
organitzar.

Les primeres setmanes pagesia i ciutadania es va organitzar gràcies a les eines telemàtiques i
es va llançar el projecte Abastiment Agroecològic amb l’objectiu de connectar productores i
consumidores de forma directa. D’aquesta campanya van sorgir noves cooperatives de
consum arreu del territori i moltes de ja existents es van reforçar i consolidar. També a la ciutat
de Barcelona.

Quasi un any més tard de l’inici d’aquest moviment, des de Coòpolis i en col·laboració amb la
Xarxa de Cooperatives de Consum de Barcelona vam elaborat aquest mapa per visibilitzar
totes aquelles iniciatives a les que la ciutadania es pot unir. Alhora, vam iniciar la campanya
#HoFemAgroecològic, que les companyes de l’Ateneu CoopCamp van impulsar fa uns mesos,
per estendre i donar a conèixer les cooperatives de consum i posar en valor la pagesia i els
productes de proximitat i locals.

Les cooperatives i els grups de consum estan formades per persones consumidores i persones
productores que s’organitzen per comprar els aliments que consumeixen a productores de
l’entorn que aposten per dignificar la professió i per minimitzar l’impacte mediambiental.
Aquesta forma d’autorganització i autogestió fa anys que funciona en diversos barris i
municipis de tota Catalunya, i aquests darrers mesos ha incrementat la seva presència al
carrer.
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2.2. Actualització registre cooperatives

Seguint amb la feina iniciada les edicions anteriors, des de Coòpolis hem actualitzat la base
de dades de cooperatives registrades fins al 2020. De les 46 cooperatives constituïdes
enguany, 22 han rebut acompanyament per part de Coòpolis

2.3. Diagnosi del consum d'entitats de neteja

S’ha elaborat un primer directori d'entitats que realitzen serveis de neteja amb valors de l'ESS,
per tal de, mitjantçant un qüestionari, detectar dificultats compartides en la incorporació de
criteris de consum responsable en entitats dedicades al sector de la Neteja de l'ESS de
Barcelona, i com es resolen actualment.

Se n’han identificat 19 que són les següents:

- Productions Grandslam SL
- Adaltaubcn SL
- Real food granel: contacto Noemi Padilla
- Ergonatura
- Yes Future Positive Supermarket
- La Eco Tribu
- BioPompas/Fervinter, S.L
- Baula/ MIDAS CLEAN SL
- El Safareig
- El gibrell
- Granel
- quèviure
- Associació de consum El Gira-sol
- Cero Residuo
- Arnica Montana
- Nana Biosupermercats
- El Llevat
- Bagloop
- Biospace/Herbolario navarro

D’aquest procés s’ha elaborat un informe per detectar les dificultats compartides en la
incorporació de criteris de consum responsable en entitats de l’ESS dedicades al sector de la
neteja  de Barcelona.

36



3. Recull de pràctiques transformadores de l’ESS al
territori

Un any més hem recollit un seguit de pràctiques transformadores que consisteixen en
pràctiques dutes a terme per cooperatives o iniciatives de l’ESS que tenen un potencial
transformador, entenent aquest potencial com tot allò que aposta per formes de fer que
reforcen els valors cooperatius (intercooperació, gestió democràtica, foment de la formació,
interès per la comunitat, etc.). Enguany la tria de les pràctiques que hem volgut visibilitzar
tenen a veure amb les línies estratègiques de Coòpolis i de les iniciatives incubades.

Per a visibilitzar-les hem destinat un apartat a la pàgina web i n’hem fet difusió per xarxes
amb l’elaboració de banners de totes les iniciatives.

https://www.bcn.coop/practiques-transformadores-2021/
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4. L’impuls del reconeixement del valor afegit de
l’economia social, solidària i cooperativa

4.1. Jornades pròpies

a) Presentació del grup “Impulsem la intercooperació al sector cures” i la campanya
"Prescrivim cura digna" en el marc del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar
i les Cures  (30/3/2021, Coòpolis i per streaming)

A la jornada hi van intervenir les següents persones:

● Elba Mansilla de Coòpolis, explicant la trajectòria del projecte i fent una primera
valoració dels resultats de la campanya.

● Innan Urueta (Clara Ser Gran), Monin Flores i Luís Norberto Ramírez (Grup Som
amb tu), Leire Buitrago i Wendy Espinoza (Mujeres Pa'lante), Lissette Fernández
(Sindillar), Amelia Campos de l'Associació Més Que Cures i Wendy López (Ca
l’Abril) explicant la seva experiència com a treballadores del sector i la voluntat
i dificultats del grup per proveir un servei centrat en les necessitats de les
persones i lliure d’afany de lucre.
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Es va aprofitar la trobada per convocar mitjans de comunicació, entitats interessades
esdevenir prescriptores, sumar-se a la campanya i conèixer els projectes de primera
mà.

La presentació va ser presencial i es va retransmetre online des
https://www.youtube.com/watch?v=32wRReWMR2w&t=20s

Aquesta acció va ser cofinançada amb el conveni de l’Ajuntament de Barcelona.

b) Lliurament dels premis Micaela Chalmeta (15 de setembre, a Coòpolis)

El curs s’inicià amb l’acte de lliurament dels
Premis Micaela Chalmeta 2021 a la creació de
cooperatives de l’Economia Solidària, i va
consistir en un espai per a conèixer els
projectes premiats, per retrobar-se i donar tret
a l’inici de curs explicant les noves línies de
treball, objectius i perspectives de cara al curs.

L’activitat es va realitzar a l’exterior de les
instal·lacions de Coòpolis.

c) Sobirania tecnològica per uns equipaments lliures (20 de setembre, a la Lleialtat
Santsenca)

La jornada estava pensada pels equipaments
comunitaris i/o cooperatius, així com altres iniciatives
comunitàries i autogestionades i tenia per objectiu
generar un diàleg entre el sector de les tecnologies
emancipadores i aquest equipaments i espais per tal
de facilitar la transició tecnològica lliure d’aquests
espais a partir del fil conductor de l’experiència de la
Lleialtat Santsenca.

L'espai va permetre recollir necessitats dels equipaments comunitaris en la gestió quotidiana
d'aquests (gestió de sales, comunicació amb usuàries que en fan ús, gestió interna, etc.) i
conèixer les potencialitats de generar eines comunes des del sector de les tecnologies
emancipadores (que també hi seran presents) per donar resposta a les necessitats
exposades per part de qui gestioneu quotidianament aquest espais. La Lleialtat Santsenca ha
fet una aposta per transitar la gestió interna cap a les tecnologies emancipadores i també es
va comptar amb la seva experiència per aterrar aprenentatges, reptes i dificultats al llarg del
procés, més enllà de recollir necessitats i explorar potencialitats per a donar-hi resposta.
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d) Cicle de presentacions d'iniciatives d'ESS i propostes per la sostenibilitat a Poble Sec

Des de Cooperasec, en el marc d’antena territorial de Coòpolis, es van generar una sèrie de
trobades els divendres organitzat al pati de la biblioteca, c. Blai 34 per acomplir les mesures
del covid-19, amb l’objectiu de presentar els diferents projectes d’ESS que hi ha al barri i que
estan essencialment orientats a afavorir la sostenibilitat.

Es van organitzar 3 trobades, aprofundint en cada sessió els següents eixos:

● Donar a conèixer els serveis que ofereix Energetix, i en concret la proposta de generar
una comunitat energètica al barri del Poble-sec (28/5/2021)

● Donar a conèixer les diferents iniciatives que hi ha al barri vinculats a propostes de
distribució d’aliments amb criteri agroecològic. Presentació de la Cooperativa La Seca,
el grup de consum cistelles agroecològiques de Barrinar cap a la Sostenibilitat, el grup
de consum agroecològic de La Raposa del Poble-sec, i el grup de consum
agroecològic de La Tinta (18/6/2021)

● Donar a conèixer la proposta de creació de l’Aula Ambiental al barri del Poble-sec que
serveixi com aeina per enfortir les diferents iniciatives de transició ecosocial generades
al barri (16/7/2021)

A més d’això, per reforçar iniciatives d’àmbit cooperatiu i comunitari ja existents al barri del
Poble-sec,s’ha organitzat en el marc de la III Fira d’ESSS del Poble-sec un espai específic àmbit
iniciatives de transició eco-social al barri del Poble-sec I la realització d’un taller participatiu
per visibilitzar “Mapa de bones pràctiques per a la transició ecosocial al barri”.

4.2. Participació a altres esdeveniments i publicacions

a) Participació al cicle de jornades Participació al cicle de conferències "Envelliment i
necessitats de cura. Una qüestió social i política"
(2 i 18 febrer)

Des de la línia estratègia d'economies feministes i de les cures de coòpolis vam participar en
el marc del cicle de conferències "Envelliment i necessitats de cura. Una qüestió social i
política" organitzada per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona.

A la conferència del 2 de febrer, "Comunidad, cuidados y bienestar en condiciones de crisis"
vam ser presents a la fila zero; i el 18 de març, a la sessió "Experiències per a fer-nos pensar"
vam fer-hi una ponència en relació al procés que estem acompanyant des del grup
“Impulsem la intercooperació al sector cures”, relacionant-ho amb els objectius de
democratització de les cures relatius a la dignificació del treball i serveis de cures, la
socialització de la responsabilitat de cuidar cap a projectes de l’ESS i la incorporació d’entitats
solidària a la provisió de serveis públics.
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b) Participació a la presentació del llibre Economia Solidària i feminista de la XES
(5 de març a Can Xes, Sant Andreu)

El 5 de març vam participar a la presentació del
llibre Economia Solidària i feminista a Can Xes, un
acte organitzat per la XES de Sant Andreu en el
marc de la setmana prèvia al 8 de març.

c) Participació a l’acte organitzat per l’AC del Vallès Oriental
(17/4/2021) a la Garriga.

El dissabte 17 d’abril vam participar a l’acte
organitzat per l’AC del Vallès Oriental per mostrar
pràctiques de provisió de cura digna basades en
aliances público-cooperatives, a partir de
l’explicació del procés del projecte “Impulsem la
intercooperem al sector de les cures”. L’acció està
alineada amb els objectius del II Pla Local
d'Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual de la
Garriga relacionats amb reduir les desigualtats
que afecten les dones i les persones LGBTI al

mercat laboral, i contribuir a una distribució més equitativa dels treballs domèstics i de cures
implicant la ciutadania, l’Administració i el teixit empresarial, afavorint així el reconeixement
del treball reproductiu i la corresponsabilitat de tots els agents locals.

d) Participació a la sessió de presentació i contrast de l'informe sobre el futur de
l’ocupació en el sector del treball de les cures (atenció a persones grans i
dependents) +RESILIENT
(19 d’abril de 2021, virtualment)

El 19 d’abril vam participar a la sessió de
presentació i contrast de l’informe sobre el futur
de l’ocupació en el sector del treball de les cures
(atenció a persones grans i dependents), formant
part del grup assessor i en el marc del projecte
+Resilient.
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e) Participació a la festa del riu de Manresa
(29/5/2021, a l’Anònima - Manresa)

Dissabte vam tancar la Festa del Riu,
organitzada per l’Ateneu Cooperatiu de la
catalunya central, reflexionant sobre
ecosistemes i pols cooperatius, especialment
sobre la situació de les persones migrades
conjuntament amb el cercle migracions

f) Participació a l'escola d'estiu de la XES: Com avancem cap a la gestió
público-comunitària-cooperativa?
(17 de juny, virtualment)

El 17 de juny vam participar a la xerrada “Com avancem cap a la gestió
público-comunitària-cooperativa” en el marc de l’escola d’estiu de la XES, una discussió
estratègica sobre les condicions per avançar en la gestió público-comunitària-cooperativa.
Vam participar fent un marc introductori del concepte que va ser acompanyat d’altres
intervencions per conèixer experiències concretes. La sessió va ser organitzada per la
Comissió de Formació (XES), Ateneus Cooperatius, XMESS, UAB, Institut de Ciència i Tecnologia
Ambientals (ICTA) i Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

g) Participació al taller Interconnecting locals
(22 de juny)

Vam participar en representació de coòpolis al taller Interconnecting locals, organitzat per
Urban Front, que tenia per objectiu pensar col·lectivament la ciutat post-COVID, no només des
de l'anàlisi objectiva, sinó també des dels desitjos de diferents col·lectius que treballen per la
transició ecològica o la transformació social. A tal efecte, es van cartografiar moviments que
aborden reptes socials i ambientals (a través d'àmbits tan diversos com l'economia, la
tecnologia, les cures, la mobilitat, o l'habitatge) des de Barcelona, Rotterdam, Filadèlfia i
Montevideo.

El taller tenia per objectiu alimentar una recerca que pretén extreure lliçons de les fortaleses i
les dificultats que els diferents col·lectius convidats ens trobem en la quotidianitat, així com
servís per fer xarxa i intercanviar coneixement amb els altres col·lectius, tant de Barcelona com
de les altres tres ciutats.
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h) Presentació del Bloc IV de Coòpolis al Consell de barri de la Bordeta
(5 de juliol, a la sala de plens del Districte de Sants - Montjuïc)

El 5 de juliol vam presentar al Consell de Barri de
la Bordeta el projecte de promoció econòmica i
cooperativisme que s'ubicarà al bloc 4 de Can
Batlló a partir del 2024, un cop finalitzin les obres
que han començat el juliol d'enguany. Davant de
representants dels òrgans ciutadans i del veïnat,
es van explicar les activitats actuals de Coòpolis
i presentar el Bloc 4 i les obres de rehabilitació
de l’edifici, així com l’oferta d’espais i serveis que
ha d’oferir al barri, al districte i a la ciutat.

https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/constitucio-can-batllo-magoria
-sant-medir-farga_1077798

i) Participació a la II Fira del Poble Sec
(2 d’octubre, al Poble Sec)

Des de Cooperasec s'ha organitzat la II Fira d'Economia Social i Solidària, i com a node
territorial, s'ha dedicat diferents espais a organitzar jornades vinculades amb les línies
estratègiques de treball pròpies de l'Ateneu Cooperatiu i s'ha visibilitzat Coòpolis amb material
específic a un estand de la fira.

j) Estànd de Coòpolis a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC)
(23 i 24 d’octubre, a la Fabra i Coats - Sant Andreu-)

El dissabte 23 i 24 vam posar un estand de
Coòpolis a la FESC per tal de visibilitzar el
projecte i compartir els torns amb projectes
incubats i entitats promotores de l’Ateneu.

k) Moderació de la xerrada “Cap a una visió compartida de les cures des de l’Economia
Solidària” en el marc de la FESC
(23  d’octubre, a la Fabra i Coats - Sant Andreu)

A Catalunya trobem cada cop més projecte que despleguen la seva activitat en l’àmbit de la
salut i la cura de les persones en formes diverses de l’Economia Solidària: Cooperatives de
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treball, associacions, grups de consum i xarxes de suport mutu que volen donar resposta a la
necessitat humana de cures de manera col·lectiva i sense ànim de lucres i que busquen el
benestar de totes les persones que intervenen en la tasca de cuidar: treballadores, entorns i
usuàries de serveis.

Per aquest motiu i com a línia estratègica de l’AC vam organitzar i moderar la xerrada “Cap a
una visió compartida de les cures des de l’ESS”, que en el marc de la FESC, s’hi van fer
aportacions que ajuden a definir què tenen en comú tots aquests projectes i a concretar de
quina manera l’Economia Solidària pot definir una estratègia conjunta de sector en aquest
àmbit.

Es va comptar amb les següents experiències i participants:

- Cap a un nou model i paradigma que reconegui la importància de les cures com a
àmbit vital a la societat. Raquel Galicia (CPS Francesc Palau)

- Pràctiques transformadores i realitats emergents. Mireia Bosch (Opcions de consum
responsable)

- L’experiència pràctica del grup «Impulsem la intercooperació al sector cures».
Esmeralda Imaz (Integral, Cooperativa de Salut) i Julie Marquiset (Associació Més Que
Cures).
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Reptes de futur

L’Ateneu Cooperatiu de Barcelona - Coòpolis, es concep com una eina pel creixement
quantitatiu i qualitatiu del cooperativisme que es posa a disposició del moviment cooperatiu,
tant en termes sectorials com territorials, a partir de diverses actuacions, relacions i propostes:
des de la participació a accions organitzades per iniciatives o projectes a la programació de
jornades pròpies, publicacions i programacions d’accions de sensibilització, dinamització i
formatives.

Cal tenir en compte que que, tot i que l’Ateneu Cooperatiu té una naturalesa eminentment
tècnica i operativa, no se li pot negar una agència política i estratègica pròpia que influeix al
teixit cooperatiu de la ciutat. Això és degut a que el propi Ateneu es conforma com una oficina
de promoció cooperativista singular, governada per una agrupació d’entitats de l’ESS que
també fan part del teixit cooperatiu barceloní. I que participa de molts espais d’articulació i de
generació d’estratègies tant sectorials com territorials que fan servir l’eina de l’AC per
vehicular les estratègies dissenyades.

L’eix territorial és un reflex de la planificació estratègica a nivell sectorial ja que tant les
jornades pròpies com la participació a jornades organitzades per altres agents prenen una
dimensió sectorial, participant i proposant accions vinculades a les línies estratègiques.
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1. Accions per a la creació de cooperatives
1.1. Tallers cooperatius grupals

Els tallers cooperatius són un conjunt de tres sessions d’una durada de tres hores cadascuna
que es van crear ja des del primer any de posada en marxa de Coòpolis i que s’estan tornant
a replicar ja que la trajectòria ens ha portat a valorar-ne positivament els seus impactes.
Serveixen per a persones o col·lectius que estan en procés de constitució d’una cooperativa,
amb l’objectiu de generar espais col·lectius d’aprenentatge i resolució de dubtes que
enriqueixen al procés d’acompanyament dels projectes des de Coòpolis.
Les tres formacions són les següents:

a. La definició dels estatuts socials
S'explica detalladament en què consisteix la forma societària cooperativa i es treballen els
diferents aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora d'elaborar els Estatuts Socials de la
cooperativa: La definició dels estatuts socials, bases de la
societat, tipologia de les persones sòcies -drets i deures-, règim econòmic, govern, gestió i
representació i dissolució i liquidació.

b. El pla de viabilitat
Aquesta sessió està dedicada als aspectes econòmics a tenir en compte a l'hora d'engegar
una cooperativa de treball associat (estructura d’ingressos i despeses i compte de resultats
abreujats) i s’elabora el pla de viabilitat del projecte.

c. L’elaboració del reglament de règim intern
En aquesta sessió es treballen els aspectes relacionals i les dinàmiques de sostenibilitat
humanes del projecte des d'una perspectiva de l'economia feminista. Es treballa sobre els
aspectes que ha tenir en compte el Règim de reglament

En total s’han fet 10 edicions dels tallers:

Data Alumnat

16, 17 i 19 de novembre 86

14, 16 i 17 de desembre 62

25, 27 i 28 de gener 71

22, 24 i 25 de febrer 47

22, 24 i 25 de març 33

19, 21 i 22 d’abril 30
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17, 19 i 20 de maig 38

14, 16 i 17 de juny 48

27, 29 i 30 de setembre 59

18, 19 i 21 d’octubre 27

1.2. Què és una empresa d’inserció?
(3/febrer/2021, virtualment)

Una empresa d'inserció pot dur a terme qualsevol tipus d'activitat econòmica de producció de
béns i prestació de serveis. Ara bé: la seva finalitat primordial és la integració sociolaboral de
persones en situació o greu risc d'exclusió social.

En aquest sessió formativa van participar la Rosa Gil del Departament de Treball de la
Genaralitat de Catalunya, que explicà les característiques tècniques i societàries d'aquesta
forma societària; i la M. Carmen Olaya, de Saó El Prat, amb una experiència de més de 10 anys
d'experiència de treball amb joves.

La sessió va tenir una orientació participativa i hi va comptar amb 22 participants.

1.3. Premis Micaela Chalmeta

Coòpolis vam convocar els Premi Micaela Chalmeta 2021 per a la creació de cooperatives de
l’Economia Solidària compromeses amb la transformació social. Els projectes podien
presentar-se fins el 16 d’abril, i se’n van presentar un total de 14, dels quals es van seleccionar 3
guanyadors, i es va donar una menció especial.

Els guanyadors van ser els següents:

- Cèrcols: és una entitat dedicada a la gestió de menjadors escolars, serveis educatius i
alimentació saludable. Tenen per objectiu promoure un canvi de model de negoci cap al
sector de l’alimentació, la sostenibilitat, l’educació, la inclusió i el lleure. Aquesta entitat del
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barri d’Horta ja fa 4 anys que treballa de forma conjunta en format associatiu i ara pren la
iniciativa de constituir-se com a cooperativa per poder eixamplar el seu horitzó i consolidar
l’activitat que duen a terme.

- Psicoopera: És un projecte d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix atenció
psicològica a preus no privatius i adaptats a la situació de cada persona. A més de suport
emocional, orientació i teràpia individuals, duen a terme sessions per grups, parelles i
unitats de convivència, diferents tipus de formacions i activitats de suport a altres entitats
d’iniciativa social. Treballen en xarxa amb altres professionals i organitzacions del teixit
social per atendre les persones que necessiten o desitgen suport psicològic i per afavorir el
benestar en general.

- Plan H Media: és una productora de podcasts (i altres continguts audiovisuals) dedicats a
explicar històries que busquen tenir impacte social positiu. L’economia feminista és un dels
principis que està a l’arrel de totes les històries que produeixen Plan H Media, la diversitat,
tant d’origen com cultural, com d’orientació sexual, funcional, etc. són altres dels principis
que guien aquest projecte.

Els tres projectes es constitueixen sense ànim de lucre, amb voluntat de brindar una oportunitat
professional digna per les seves treballadores, prioritzant la vida per davant del capital.

A més de les premiades, el jurat ha decidit assenyalar amb una menció especial el projecte
Mengem Amb Sentits, amb voluntat de reconèixer la potencialitat d’aquest projecte i animar-les a
continuar impulsant-lo.

1.4. Punt d’atenció a projectes de l’ESS als Districtes
Coòpolis ha dotat a les xarxes locals per poder oferir un espai d’assessorament inicial
descentralitzat als barris per poder atendre a propostes i projectes de l’ESS i derivar-los a
l’àrea de suport de coòpolis en el cas de voler ser constituïts com a cooperativa, o bé
acompanyar-los en l’acompanyament territorialitzat des del coneixement de les xarxes locals.
Aquest assessorament ha estat present a:

- Sant Martí, dut a terme des de la Taula Eix Pere IV
- Poble Sec, dut a terme des de Cooperasec
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2. Acció per a la creació d’infraestructures
del comú

2.1. Obradors mancomunats

Des de Coòpolis s’ha acompanyat i facilitat la creació d’Obradors Mancomunats per donar
servei a projectes de l’ESS que no tinguin instal·lacions adequades per aquest tipus de
projectes i oferir-les a un cost molt baix.

L’obrador, com a infraestructura que facilita l’activitat socioeconòmica d'iniciatives -formals o
informals- pretén ser un espai per a aquestes i, en cas que ho necessitin, oferir suport a la
constitució en cooperatives o a l’articulació en el mercat social alimentari. Aquests obradors
permeten fomentar la intercooperació entre projectes alimentaris del conjunt del barri i la
ciutat.

Responen a la necessitat creixent d’un canvi de model alimentari en la direcció de la sobirania
alimentària, l’agroecologia i l’alimentació sostenible, promovent una restauració ajustada
amb aquestes pràctiques i donant espai per a la formació a diferents públics.

Aquesta aposta exemplifica com, des del finançament públic i cooperatiu, es poden crear
alternatives de desenvolupament econòmic local que no passin pels models lucratius
globalitzats o del capitalisme de plataforma, promovent una economia relocalitzada,
diversificada i arrelada al territori.

a) Obrador mancomunat de Sants
S’ha acompanyat el procés de creació de l’obrador mancomunat de Sants, una experiència
innovadora en el sentit que, essent l’Obrador de propietat municipal i cedida a l’impuls sota el
programa de Patrimoni Ciutadà, la seva gestió serà cooperativa i amb una orientació
comunitària, fet que reforça l’aposta de la gestió col·lectiva dels bens comuns urbans i de les
infraestructures del comú.

Abarka es farà càrrec de l’explotació econòmica i la coordinació del projecte i serà l’Impuls
Cooperatiu de Sants que en garantirà i fomentarà la participació i implicació d’altres
iniciatives de l’ESS.

La participació d’Abarka a l’Obrador enforteix la diversitat d'origens de les persones
participants de l'ESS, essent una iniciativa autoorganitzada de persones migrants i
racialitzades que ofereix models alternatius a l'habitual concepció assistencialista i
desempoderadora que malauradament algunes entitats de l'ESS encara mantenen respecte
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la migració. Un dels objectius d'Abarka amb l'Obrador és, a més, fomentar la incorporació de
nous llocs de treball a l'activitat d'Abarka, promovent que puguin persones sense papers i
contribuint així a la seva regulairtització administrativa.

En aquest sentit les aules de l'Obrador s’ompliran de valors cooperatius i de promoció de les
cultures africanes i l'antiracisme.

b) Obrador mancomunat de Poble Sec
Des del node territorial de Cooperasec s’ha iniciat el procés d’acompanyament per
materialitzar el projecte vinculat amb reaprofitament d’aliments que des de Barrinar cap a la
sostenibilitat s’està impulsant: recerca d’un local al barri tipus obrador cooperatiu, definició
grup impulsor, relació amb l’AAPP, així com inici del procés per a la concreció d’un economat.
A 28 de gener del 2021 s’inicia la primera trobada on es va concretar un grup motor estable
que ha estat treballant la proposta d’impulsar un model d’economat amb una opció
d’obrador cooperatiu al barri del Poble-sec.

Durant aquestes sessions / trobades s’ha pogut concretar una visió i model d’economat
cooperatiu amb un component d’obrador. S’han treballat reflexions internes del grup, trobades
amb altres experiències com la de l’Economat Social de Sants, anàlisi de les experiències
existents al Poble-sec, realització d’un qüestionari, etc. Amb tot això, per fer viable la proposta,
es va redactar el projecte “Fem un obrador cooperatiu al Poble-sec” per la convocatòria de
Impulsem el que Fas 2021 de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha atorgat favorablement la
subvenció, possibilitant el poder aterrar la proposta en un local per l’any 2022.

3. Tallers de sensibilització o dinamització destinats
a persones emprenedores interessades en la fórmula
cooperativa i societats laborals

3.1. Crowdfunding com a estratègia de desenvolupament de projectes (2 i 4 de novembre,
virtualment)

Aquesta acció formativa, que fa part del conveni amb amb la Fundació Goteo, estava
compresa de dues sessions (2 i 4 de novembre) i tenia per objectiu que la persona participant
se situés tant en el rol del micro-mecenes com en el de creador d'un projecte per tal de capaç
d'entendre de forma dinàmica i pràctica el finançament col·lectiu i “la col·laboració en equip”
com a estratègia d'interès per al desenvolupament de projectes.

Aquest taller s'enfocava en les maneres de codissenyar iniciatives juntament amb la
correlació estratègica entre el finançament col·lectiu i la difusió del projecte.
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Continguts del taller

Què és el crowdfunding?

- Modalitats de crowdfunding

- Valors  i beneficis del crowdfunding i compromís social

Presentació de la plataforma Goteo – Crowdcoop

- Altres models de cofinançament a partir del mecenatge: Matchfunding

- Avantatges fiscals per als funders

- Avantatges per al cooperativisme

Quin és l’objectiu d’una campanya de crowdfunding

- Èxit, com es mesura, com es fa?

Campanyes de comunicació: nocions bàsiques

Avaluació de les iniciatives /campanyes

Exercicis pràctics i experiències concretes

Repartiment de materials

3.2. Introducció a la reflexió estratègica (11 de desembre, virtualment)

La formació va córrer a càrrec de la cooperativa Hobest, que persegueix la transformació
social a través de la transformació de les organitzacions i les formes de treballar i va servir per
contribuir a innovar les dinàmiques organitzatives des de l’aposta per una gestió que
promogui l'aprenentatge, l’autogestió i l’autonomia de les persones i els equips.

La primer part i la última va constar amb una part expositiva del marc conceptual i del banc
de recursos; la part intermitja es va basar en un exercici pràctic que permetia reflexionar sobre
el contingut exposat.

Continguts del taller

Marc conceptual:

- Introducció a la reflexió estratègica.

- Repensar l’estratègia en temps de Covid-19.

- Mirada crítica a la planificació estratègica dels paradigmes imperant del
managment

- Principals continguts en un procés de reflexió estratègica: diagnosi, visió, eixos
estratègics i objectiu estratègics
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De la teoria a la pràctica:

- Exercici pràctic per generar visió de futur col·lectiva vers el projecte compartit.

- Ús d’eines de creativitat a través de la mirada sistèmica de les organitzacions.

Aquesta activitat està pensada per reflexionar de forma col·lectiva en el projecte de
Coòpolis, eixos estratègics i xarxes territorial del projecte.

Banc de recursos:

- Presentació breu d’eines i recursos per realitzar la reflexió estratègica a la
cooperativa: eines de diagnosi, eines de visió de futur i eines de formulació de eixos
estratègics i objectius

3.3. Recursos de finançament per a cooperatives
(4 de febrer de 2021, virtualment)

En aquesta formació es va introduir i explicar els diferents instruments d'autofinançament i
finançament públic a disposició de les cooperatives que estiguin endeutades, i es van facilitar
eines per fer front i gestionar els efectes de la crisi de la COVID-19. La sessió la va conduir la
Sabrina Ejarque, tècnica fiscalista i especialista en cooperatives i entitats d'Economia Social
del Col·lectiu Ronda.

3.4. Aprenem a negociar els contractes de lloguer de locals
(18 de febrer de 2021, virtualment)

Amb aquesta sessió formativa, adreçada a cooperatives, associacions, PIMES i altres tipus
d’entitats, es volia facilitar eines per augmentar la capacitat de negociació, que comença
tenint la informació necessària de què ens podem trobar i com encarar-ho.

Continguts del taller

- Les condicions mínimes de protecció dels llogaters recollides en la llei.

- La clàusula rebus sic stantibus per suspendre el pagament del lloguer per força major.

- Les clàusules abusives que els propietaris tendeixen a incloure en els contractes.

- Com repercuteixen l’IVA, l’IRPF i altres impostos al nostre lloguer.

- Aclarir les últimes reformes del govern central sobre lloguers de locals.

- Els coneixements bàsics per iniciar la negociació d’un nou contracte.

- Les habilitats fonamentals per a la renegociació d’un contracte en vigor.

La formació la impartí el Luís Manuel Sanmartín Cava de la cooperativa Ekonomikon.
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3.5. Eines lliures per al treball cooperatiu:  com presentar continguts de manera interactiva

(16 i 18 de març de 2021, virtualment)

La formació “Eines lliures per al treball cooperatiu” tenia per objectiu oferir eines i recursos que
ajudin a dinamitzar les sessions de treball online.

A partir de conèixer diferents eines, es van plantejar diferents maneres de presentar la
informació, que permetin crear dinàmiques digitals que fomentin la creativitat dels equips.
La formació es va dividir en dues sessions:

● Eines per facilitar les reunions. Creació de presentacions interactives amb DeckDeckGo
i pissarres interactives (16/3/2021)

● Publicació i presentació de continguts. Creació d’infografies amb polotno i
diagrams.net, i creació de gràfiques i mapes interactius amb Datawrapper (18/3/2021)

Les dues sessions han estat facilitades i concebudes per ColecTIC – Tecnologies per la
transformació social.

3.6. Protecció de Dades per a cooperatives
(23 de març de 2021, virtualment)

El 23 de març vam dur a terme aquesta sessió formativa que tenia per objectiu ubicar la llei de
protecció de dades a les cooperatives amb l’objectiu d’identificar el nivell d’exigència legal en
la matèria, el nivell de coneixement en la cooperativa, la situació d’aquesta (recursos,
projectes, responsables i calendari) i la integració de la identitat cooperativa.

Continguts del taller

- Conceptes clau de la Protecció de Dades

- Obligacions de Responsable i de l’encarregat

- Drets de l’interessat

- Documents i clàusules

- Violacions de seguretat

La metodologia va partir de suggerir un llistat de preguntes per ajudar a orientar la formació i
relacionar els continguts amb les necessitats dels projectes.
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3.7. Comptes anuals: què són i com fer-los a la cooperativa?
(10 de juny, virtualment)
Anualment, les cooperatives han d'aprovar en assemblea general de sòcies els comptes
anuals, que seran la base per presentar al Registre de Cooperatives la documentació oficial,
per a què es pugui preparar la liquidació de l'impost de societats, que cal presentar al juliol.
Mitjançant aquesta formació es van voler respondre les següents preguntes:

● Quina documentació composa els comptes anuals de la cooperativa?
● Quins procediments són necessaris per a aprovar-los i quins són els terminis?

Aquesta formació volia donar respostes a les persones responsables de l'administració i gestió
de les cooperatives per a que tinguin els elements per confeccionar o per interpretar els CCAA
i per a resoldre el procediment per la seva aprovació i presentació

La formació la va conduir l'Hernan Córdoba, coordinador de Coòpolis i membre de l'equip de
Suport cooperatiu.

3.8. Teoria i pràctica de l’atenció a la diversitat i singularitat en la cura a l’ESS
(24/10/2021 a l’Ateneu l’Harmonia, en el marc de la FESC)
Des de la línia estratègia Economia Feminista i de les Cures hem portat la coordinació de l’Eix
Cures de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2021. Aquesta col·laboració s’ha concretat
en el disseny, coordiació i moderació de les següent activitats:

- Cap a una visió compartida de les cures:
https://peertube.plataformess.org/videos/watch/4a027c0b-432a-47bd-9220-9d3f551
aef7f?start=5s

- Teoria i pràctica de l'atenció a la diversitat i singularitat:
https://peertube.plataformess.org/videos/watch/bf536187-7b9e-49dc-8d39-a2a49f6
58766?start=0s

L’objectiu d’amdues xerrades va ser definir, des de les pràctiques, les característiques que ha
de tenir un model de provisió de cures transformador, reconèixer el valor social i donar
visibilitat a les propostes existents en l’àmbit de l’atenció a les persones per revertir tendències
mercantilistes, patriarcals i edadistes.
Les sessions van comptar amb la participació de:

● Raquel Galicia, CPS Francesc Palau
● Mireia Bosch, Opcions de consum responsable
● Esmeralda Imaz, Integral, Cooperativa de Salut
● Amelia Campos, Associació Més Que Cures
● Innan Urueta, Clara Ser Gran
● Glòria Ochoa i Isaac Arriaza, SePrA
● Anna Moreno Jiménez, de Migjorn, casa de naixements, va ser baixa en darrer moment

per haver d’assistir un part natural.
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4. Càpsules col·lectives per a la consolidació
de projectes

Des de Coòpolis hem facilitat eines i recursos per a la consolidació i creixement dels projectes
cooperatius; part de l’oferta formativa ha estat pensada amb la finalitat de consolidar els
projectes ja existents des d’aquesta lògica de fomentar pràctiques que estiguin en la línia de
l’economia social i solidària i el seu funcionament intern, basat en pràctiques democràtiques
tant internes com amb l’entorn on es desenvolupen.

4.1. Comptabilitat analítica: què és i com aplicar-la?
(13  i 15 d’abril de 2021, virtualment)
La càpsula la va impartir la gestoria cooperativa Ekonomikon. La voluntat fou traslladar a les
participant quines són les habilitats bàsiques comptables que tota entitat hauria de conèixer.

Continguts del taller

- Entendre els conceptes bàsics de la comptabilitat i aplicar-los a la presa de decisions.

- Planificació de la viabilitat de projectes i calcular el punt d’equilibri entre ingressos i costos.

- Realitzar i comprendre els informes comptables de la nostra entitat.

- Integrar una visió estratègica als nostres objectius a curt i llarg termini.

- Planificar les nostres despeses, incloses les obligacions fiscals.

- Conèixer diferents eines digitals per la gestió comptable de la nostra entitat.

4.2. Com incorporem la mirada feminista a la nostra cooperativa?
(4, 6 i 11 de maig de 2021, virtualment)

Les càpsules formatives, coproduides amb Coopcamp, es van estructurar a partir de tres
sessions:

- Sessió 1: La mirada feminista sobre l’economia
- Sessió 2: Eines pràctiques per a la sostenibilitat col·lectiva a les cooperatives de treball
- Sessió 3: Les dimensions de la sostenibilitat col·lectiva i la seva institucionalització a la

cooperativa (RRI)

Previ a la formació vam enviar un qüestionari d’autodiagnosi a totes les entitats participants.

Objectius del taller

- Aprofundir en la mirada feminista sobre l’economia i la seva aplicació pràctica a les
cooperatives mitjançant eines i estratègies inspiradores

56

https://ekonomikon.org/


- Impulsar un procés d’aprenentatge i reflexió compartida sobre l’aplicació de la
sostenibilitat col·lectiva en els projectes cooperatius

- Identificar passos necessaris per aplicar-ho en els projectes cooperatius i com
introduir-les en els documents de funcionament  en clau d’apoderament (RRI)

En el cas de la sessió que vam dur a terme des de coòpolis i hi van participar 14 persones i es
va tractar el paradigma de l’economia feminista i la sostenibilitat col·lectiva i les eines per
fomentar la mirada feminista de l’economia, les cures i la sostenibilitat col·lectiva en els
projectes cooperatius.

A partir de la participació de projectes cooperatius en aquesta càpsula es van concretar
acompanyaments en consolidació respecte a la sostenibilitat col·lectiva dels projectes.

4.3. Viabilitat per a projectes en fase de consolidació
(25 de maig, virtualment)

El 25 de maig vam dur a terme una càpsula col·lectiva impartida pel Col·lectiu Ronda SCCL
sobre el pla de viabilitat per projectes en fase de consolidació.

Continguts del taller

- Realitzar exercicis pràctics i aplicats per a construir i analitzar un Pla de Viabilitat.

La sessió va durar 3 hores on es van revisar els plans de viabilitat de les entitats participants,
amb les dades reals de la seva activitat. Amb aquest exercici es pretenia veure la viabilitat
actual del projecte o bé revisar i corregir les dades d’anteriors Plans de Viabilitat, amb
l’objectiu d’actualitzar-les, analitzar-les i adequar-les a la realitat.
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4.4. Comunicació i màrqueting per l’ESS

El mes de juny es va iniciar el Cicle de formació en Comunicació i Màrqueting per a projectes
de l’Economia Social i Solidària, per incorporar noves eines i recursos per a millorar la visibilitat
i difusió dels projectes.

Una bona gestió de la comunicació és clau, ara més que mai, per tal d’arribar al públic
objectiu del nostre producte o servei, i s’hauria d’incorporar de manera transversal a totes les
tasques de les cooperatives. De la mà de diverses cooperatives de l’àmbit de la comunicació i
les tecnologies, vam proposar diverses sessions enfocades a treballar el màrqueting i la
comunicació en els àmbits de les xarxes socials el disseny gràfic i la venda online.

* Formació de consolidació. les sessions estaven pensades per projectes en funcionament,
que ja tenen actius els seus canals comunicatius, i volen millorar o incorporar noves eines.

4.4.1. Màrqueting digital: com planificar la teva campanya a les xarxes socials
(7 i 9 de juny)

Continguts del taller

SESSIÓ 1
1) Definició d’objectius i estratègies a seguir: què vull aconseguir i com fer-ho
2) Definició del meu públic objectiu: Qui és el meu buyer-persona
3) Segmentació a xarxes: quan voler arribar a tothom és un problema
4) Missatges claus i contingut: quina és la meva història i què vull explicar

SESSIÓ 2
1) Xarxes socials: com fer campanyes de pagament a Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin
2) Eines de gestió per xarxes socials
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4.4.2. Introducció al disseny gràfic per a la comunicació digital
(15, 16 i 17 de juny)

a) SESSIÓ 1: Bases del disseny per a la comunicació visual dels projectes.
Amb Amaia Moran i Paula Rodríguez de La Pera

El disseny gràfic comunica idees i informació mitjançant codis visuals. El domini formal
i comunicatiu de la imatge i de la tipografia, són clau pel disseny gràfic tant en suport
físic com digital. Entendre les necessitats del projecte o encàrrec, conceptualitzar i
formalitzar, formen part del procés de disseny de qualsevol grafisme. Mitjançant
explicacions teòriques, exemples pràctics i anàlisis de diferents solucions gràfiques
existents, els participants van aprendre quines són les bases del disseny gràfic que han
de tenir-se en compte a l’hora de comunicar qualsevol informació o idea.

b) SESSIÓ 2 i SESSIÓ 3: Taller de GIMP amb Judit Panxeta de La Tinta
Aplicant els coneixements de la sessió 1 sobre bases del disseny al programa de
disseny digital GIMP per generar plantilles banners digitals en els formats de les
principals xarxes socials per fer difusió de campanyes i activitats del projecte.

GIMP és un programa d’edició d’imatges digital de mapa de bits, per a fotografia i
dibuix. És lliure i gratuït, englobat en el projecte GNU i està disponible sota la llicència
pública. Té eines per al retoc i edició d’imatges, dibuix de formes, canvis de tamany,
retall, per a fer fotomuntatges, convertir imatges a diferents formats, i funcions
especialitzades per a la il·lustració i el disseny

4.4.3. Venda online i digitalització de l'activitat a l'ESS (streaming)
(22 de juny, virtualment)
El 22 de juny Coopdevs va dinamitzar una sessió per streaming amb tres projectes (Top Manta,
Biciclot i Katuma) que tenen diferents sitemes de venda online per als seus productes, amb
l’objectiu de facilitar eines i propostes en aquesta metodologia de vendes que s’està
implementant cada cop més per part dels projectes d’ESS.

4.4.4. Iniciació al SEO: com posicionar el meu web als cercadors (26/10/2021 i 28/10/2021, a
Coòpolis)
El curs tenia per objectiu conèixer els factors de posicionament de google i saber què fer per
treballar el SEO del web propi. Va ser un curs d’iniciació al SEO per a persones que volien
començar a treballar el SEO del seu projecte web o volen tenir-ne coneixements bàsics per
poder saber què necessiten si volen apostar pel SEO del seu projecte. Estava pensat per a
webs creades amb wordpress i s’orienta al cercador de google.
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4.5. Fulla de ruta per la gestió societària de la cooperativa
(4 d'octubre a Coòpolis)
Quan les cooperatives es posen en funcionament han de vetllar per dur a terme la seva
activitat econòmica, però també han de poder gestionar de manera àgil, eficient i transparent
tot allò relacionat amb la cooperativa com a empresa.
Han d’estar capacitades per complir el conjunt de les obligacions que es desprenen dels seus
Estatuts Socials i Reglament de Règim Intern, però també de la Llei de cooperatives i les que es
deriven del compliment de les seves obligacions fiscals, laborals i registrals. Sovint, al llarg dels
primers anys de vida dels projectes es prioritza el funcionament i l'activitat econòmica, i es
descuiden alguns aspectes que després poden ser difícils d'introduir en el funcionament
ordinari de les organitzacions.
La formació de 3 hores que vam proposar estava pensada per projectes que volguessin
abordar totes aquestes dimensions i fer un seguiment específic de cadascuna d'elles ajustats
a les seves necessitats immediates o relacionades amb el pla de treball o planificació
estratègica.
La formació va incloure una sessió formativa grupal i un acompanyament individualitzat per
cada projecte.

B2a. Diagnosi sobre les mancances i oportunitats
socioeconòmiques del territori

Estat dels projectes acompanyats al llarg de la convocatòria 2019-2020

Al llarg del mes de març vam dur a terme una diagnosi de l'estat de tots els projectes i
cooperatives acompanyades al llarg de la convocatòria 2019-2020 a partir de l'elaboració d'un
formulari que pretenia detectar necessitats per oferir sessions col·lectives, tant en format de
càpsules formatives com en propostes intercooperatives, per donar-hi resposta. També
pretenia recollir l'impacte que està tenint el context de la Covid19 amb la lògica esmentada de
recollir les necessitats per oferir formacions que puguin, en la mesura del possible, donar
resposta als efectes del context.

Es va enviar el formulari el 5 de març i es va anar fent seguiment de les respostes fins el 31 de
març. Després es van analitzar les respostes i es van programar càpsules formatives que
donaven resposta a les necessitats detectades on es van derivar els projectes que havien
mostrat interès. També es van articular altres tipologies de necessitats, com el convit o
l'explicació d'espais d'articulació d'alguns sectors que van mostrar interès.

Van respondre 17 projectes i l'anàlisi que se'n va extreure va ser el següent:
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a) Anàlisi de context i proposta de la generació d’una aula ambiental des d’una gestió
público-cooperativa-comunitària

AL llarg de l’abril fins al juny de 2021 s’ha elaborat una proposta tècnica del projecte d’un
equipament ambiental (aula ambiental) per al districte de Sants Montjuïc.

El projecte inclou: diagnosi territorial, definició, objectius i serveis de l’aula ambiental,
necessitats humanes, tècniques i econòmiques per a la seva viabilitat.

La proposta d’Aula Ambiental del districte de Sants Montjuic, aporta una certa innovació,
apostant per un model de gestió comunitària, transversalitzant els principis de l’Economia
Social i Solidària en els serveis de l’equipament, i diferenciant-se pel caràcter de hub ecosocial
i comunitari. A més, recull la diversitat i riquesa territorial del districte, plantejant una acció en
xarxa amb agents territorials que respongui a les realitats dels barris del districte i aprofiti les
experiències ja existents.

b) Diagnosi de necessitats i elaboració d'un procés d’ambientalització de les entitats
de l’ESS

Des de la línia estratègica d’ambientalització s’ha fet una diagnosi i un pre-disseny derivat del
procés d'ambientalització de les entitats de l’ESS que consisteix en una avaluació i pla d’acció
ambiental intern.

Per a dur-ho a terme es va realitzar un recull inicial d’indicadors per a l’avaluació de
l’ambientalització de les entitats de l’ESS i de recursos per facilitat l’acompliment dels
indicadors ambientals. D’aquest procés es deriva un plantejament del procés
d’acompanyament en l’ambientalització d’entitats de l’ESS.

B2c. Sessions d'intercooperació

a) Economia Circular i Cooperativa per a la transició
ecosocial

(23 de novembre, virtualment)
Es va iniciar un procés d’intercooperació en l’àmbit de l’Economia Circular amb una jornada
orientada a recollir necessitats del sector i definir un grup motor sectorial. L’objectiu fou
determinar prioritats per a un espai d’acompanyament que enfortís el sector i les entitats que
treballen per l’Economia Circular dins l’Economia Social i Solidària.
El programa consistia en:

● Presentació d’experiències inspiradores
● Recursos i finançament públic
● Debat sobre necessitats i propostes per enfortir el sector
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Entre les idees força van sorgir que a l’economia social i solidària ha de:
- Ocupar nous nínxols del mercat: per exemple d’ecoindústria i simbiosi industrial
- Promoure l’ecoinnovació social
- Superar la dificultat per escalar prototips: industrial, comercialitzar, operativitzar…
- Reforçar valors de l’economia social
- Treballar amb comunitats i territoris
- Reformular projectes que ja existien i replantejar la seva missió
- Trobar nous finançaments, explorant i incloent el Next European EU que surt del Green

Deal Europeu, que hauria de ser social i altres plans de reactiviació de l’economia.
- Dissenyar una estratègia a seguir i saber qui ens pot acompanyar.

A partir d’aquesta d’intercooperació ¡ “Economia Circular i Cooperativa per a la transició
ecosocial” (23 novembre 2020) es proposa una sèrie de sub-àmbits d’Economia Circular
(fraccions de materials residu-recurs) amb potencial d’aprofitament dins l’E.C. i on les entitats
ESS tinguin capactitat de liderar nous processos d’aprofitament material. Es fa un petit recull
de les oportunitats en l’Informe: Fraccions d’oportunitat en Economia Circular per l’ESS.

b) Impulsem la intercooperació al sector de les cures
Sota el nom «Impulsem la intercooperació al sector cures» s’aixopluguen diversitat d’iniciatives
col·lectives que despleguen la seva activitat en l’àmbit de les cures. Hi trobem els projectes de
tall sindical i de reconeixement de drets com Sindillar i la coordinadora per la inserció laboral
Anem per feina; cooperatives de treball i experiències d’autoorganització laboral com les
cooperatives Mujeres Palante, Clara Ser Gran, Ca l’abril, CoopNet, Integral Centre de Salut, o
l’associació Més Que Cures i el grup Som amb tu, en vies de cooperativització. Per últim,
trobem també les iniciatives de tipus comunitari com l’associació Hospice.cat, el grup de
suport mutu La colla cuidadora o el CAP Sagrada Família, que aporten la mirada de les
persones cuidades i cuidadores no-professionals. Amb aquests ecosistema de projectes,
Coòpolis estem treballant en la línia d’enfortiment socioempresarial i enxarxament comunitari
des de setembre de 2019.
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Durant la convocatòria 2020-21, hem desplegat les següents accions:

- Trobada de seguiment i actualització del pla de treball de la web de Teixim Cures i la
campanya “Prescrivim cura digna” (16 de desembre de 2020) Posteriorment es va
dur a terme un grup de discussió amb el grup de recerca “El cuidado importa. Impacto
de género en las cuidadoras/es de mayores y dependientes en tiempos de la covid19”,
anomenat CUMADE (Cuidado de Mayores y Personas Dependientes en contexto
Covid-19).

- Mapeig d’aliances comercials, territorials i estratègiques de les entitats a nivell
primari: Entre el 19 de gener i el 15 de març de 2021, vam realitzar sessions
individualitzades d’acompanyament a les cooperatives Ca l’Abril, Mujeres Palante i
Clara Ser Gran, per ajudar-les a inventariar i classificar el seu directori d’aliances.

- Sessió formativa «Què és una empresa d'inserció?»8, (3 de febrer 2021) A petició de
les entitats del grup, programem la sessió per a donar a conèixer les característiques i
les possibilitat d’aquesta forma jurídica entre les entitats del grup.

- Preparació del llançament de la campanya “Prescrivim cura digna” (24 de febrer de
2021) sessió virtual de presentació del pla de comunicació, els materials i accions de
llançament de la campanya «Prescrivim cura digna».

- Sessió de valoració de la campanya Prescrivim Cura Digna ( 13 de maig de 2021) De
manera virtual es va celebrar la sessió de valoració de la campanya Prescrivim cura
digna, i es va planificar la seva continuïtat. De manera consensuada per totes les
participants, es considera que la campanya ha sigut un punt de trobada i l’inici d’un
procés de construcció d’un model de provisió de cures vehiculat mitjançant entitats
democràtiques, cooperatives i comunitàries sense ànim de lucre. Així mateix, l’espai ha
significat l’obertura d’un espai d’incidència cap a l’administració pública i el sector
cooperatiu per reconèixer el valor social i exigir el compromís vers la consolidació de
les iniciatives que garanteixen la contractació en règim general de les treballadores
del sector, i acompanyen les famílies i unitats de convivència en el seu enxarxament
local i comunitari.

Després del primer tram de campanya (març 2021) es van recollir una setantena d’adhesions,
i diverses entitats van mostrar interès a sumar-se al grup. Particularment, les cooperatives del
sector Cuidante (Maresme), Centre Mèdic Integral i el Grup Micaela (Mataró); l’Asociación de
Orientación Mujeres Migrantes en Cataluña, l’empresa d’inserció Eina (Terrassa) i la
cooperativa de producció i formació audiovisual La Selva.

- Sessió formativa amb rol-playing (16 de setembre de 2021, presencial) Sessió per a
preparar les trobades amb les prescriptores previstes per als mesos de setembre i
octubre, en el marc de l’acció territorial que s’està fent als barris de l’Eixample, Nou

8 (veure eix B, accions per a la creació de diferents classes de coopertives)
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Barris i Sant Andreu. La sessió vam compatar amb el suport tècnic de la Sara Borrella
de ColecTIC, entitat que va impartir el curs de “Taller d'eines comunicatives i
estratègies de màrqueting digital”, coordinat per Barcelona Activa i amb la
participació de Coòpolis i les entitats del grup. Vam aprofitar la trobada per actualitzar
el pla de treball de l’acció territorial de la campanya, repartir els catàlegs impresos i
preparar la participació a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya.

c) Salt d’escala intercooperativa a la XES de Sant Andreu

A petició de les aportacions fetes en el transcurs de la primera sessió d’intercooperació amb
la Xes de Sant Andreu, en valorar la possibilitat d’encetar un procés que condueixi a poder
compartir un espai comú, es proposa una trobada entre algunes integrants de la Xes de Sant
Andreu i el Grup Ecos a fi de poder conèixer l’experiència d’un desenvolupament cooperatiu
conjunt en un mateix espai i com aquest fet, provoca sinèrgies d’intercooperació i enfortiment
de les cooperatives integrants.

d) Sessions d'intercooperació entre entitats pel disseny de
l'aula ambiental

S’han dut a terme vàries reunions amb agents territorials i sectorials amb la finalitat de recollir
aportacions i cercar aliances per la proposta de l’Aula Ambiental al Districte de Sants -
Montjuïc. A continuació s’especifiquen:

- Reunió de primer contacte amb Som la Clau (10/05/2021)
- Presentació projecte a entitats PobleSec _ Xarxa Cooperasec i SomLaClau

(30/06/2021)
- Reunió entitats Poble Sec-actualització Taula Emergència Climàtica de Sants

(15/06/2021)
- Presentació de projecte a entitats EcoHUB (Solidança, Nusos, Risell) (13/06/2021)
- Presentació de projecte a SCEA - Societat Catalana d’Educació Ambiental (14/06/2021)
- Reunió entitats promotores Aula.(07/09/2021)
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ACOMPANYAMENTS A LA CREACIÓ DE COOPERATIVES

Nom del
projecte

Sector Descripció Estat
Territori

Múrgola Cultura Projecte de cooperativa de consumidores i
d'usuàries, comunitat de gent amb
interessos comuns a l'entorn de la gestió de
la cultura i la producció cultural, té els seus
orígens en el projecte d'Indigestió, iniciativa
professional que va arrecancar l'any 95.

En procés
de
constitució

Eixample

Circular Travels Turisme
sostenible

Projecte de Cooperativa de treball sense
ànim de lucre que presta serveis de turisme
sostenible, actualment disposa d'una web
que calcula la petjada ecològica dels
turistes que venen a Barcelona i ofereix
activitats per compensar-la. La idea és en
un futur esdevenir agència de viatges

Constituïda Les Corts

equilateras Economies
feministes

Projecte de cooperativització de l'activitat
professional de quatre autònomes que
ofereixen serveis de consultoria social amb
perspectiva feminista.

Constituïda Sants - Montjuïc

Blink Video,
SCCL

Comunicació Projecte de cooperativa de treball associat
que ofereix serveis per a la creació de
productes audiovisuals a autònoms i petites
i mitjanes empreses.

Constituïda Sants - Montjuïc

(A)PORTAS Educació Aportas (Acción por la Transformación
Social) és un projecte educatiu per la pau i
els drets humans amb l'objectiu de
transformar la forma en què ens relacionem

No finalitzat Horta - Guinardó

Xadoloco Comunicació Projecte de comunicació i marketing
sostenible

No finalitzat Horta - Guinardó

EMOWTION,
SCCL (Raül
Arnal Esteve)

Comunicació Agència creativa especialitzada en el
Shopper/Retail Marketing i els
esdeveniments experiencials de marca.

Constituïda Ciutat Vella

VINCORE Cures Vincore té per objecte i finalitat acompanyar
a tota aquella persona que conviu amb un
deteriorament cognitiu o demència: persona
¡, professionals i familiars oferint una
proposta àmplia de formació, i recursos molt
especialitzats per treballar la comunicació i
el vincle amb persones que conviuen amb
un deteriorament cognitiu o demència.

Constituïda Eixample

The End Assessoramen
t

Consultoria de negoci, estratègia,
màrqueting i comunicació per la

Constituïda Sant Pere de Ribes
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implementació dels Objectius de
Desenvolupament de Sostenibilitat de l'ONU
(ODS) amb tot tipus d'organitzacions, tant
públiques com privades

Fabrizio
Bottasso

Educació Projecte que facilita la formació en l'àmbit
de la il·lustració creant una escola que
compti amb diversos professionals de la
il·lustració en diferents àmbits (editorial,
àlbum il·lustrat, infantil, processos creatius...)

No finalitzat Horta - Guinardó

L'arquera -
Cultura en
acció

Cultura Projecte de cooperativa de treball amb
l'objectiu de promoure la potencialitat
creativa i transformadora de la veu pròpia a
través d'una línia editorial cocreada per
difondre veus silenciades o oblidades,
activitats formatives i participatives al
voltant de l'expressió oral, la comunicació i la
creativitat i iniciatives socials i culturals
destinades a posar en valor la diversitat
cultural i les diferents llengües que es parlen
al territori·

Constituïda Nou Barris

Mengem Amb
Sentit

Alimentació Iniciativa de economia social i solidària amb
la visió de contribuir a que les famílies
adquireixin hàbits d’alimentació saludables i
realitzin un consum alimentari responsable,
sostenible i inclusiu.

En procés
de
constitució

Sants - Montjuïc

BiciParking BCN
CUBIC

Mobilitat Projecte de cooperativa de consumidores i
d'usuàries o integral que té com objectiu a
crear una xarxa d'aparcaments per a usuaris
i usuàries de la bicicleta a la ciutat de
Barcelona. Aquesta xarxa permetrà
desplegar en un futur una sèrie de serveis
relacionats amb la bicicleta i la mobilitat
sostenible, buscant alhora col·laborar i
cooperar amb altres iniciatives ja en marxa,
com ara Som Mobilitat, el BACC o Biciclot.

En procés
de
constitució

Gràcia

RESSTAU
(Restaurante
de Economía
Sostenible,
Solidaria,
Territorializada
con Alianzas y
Unísono)

Alimentació Projecte de cooperativa integral o de treball
d'iniciativa social d'oferiment de serveis de
restauració i productes de cooperatives
membres, ubicada al Turó de la Peira i amb
clara vocació social, compta amb la
participació de l'Associació Enrique Zarte,
Alternativa3, etc. i amb més de 500 persones
voluntàries.

En procés
de
constitució

Nou Barris

MUSA
Cooperativa de
Creativxs

Comunicació i
tecnologia

Projecte de cooperativa de treball o serveis
amb el propòsit de liderar, dissenyar i
innovar en projectes creatius i sostenibles a
través de col·laborar i donar feina a

No finalitzat Sant Martí
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professionals amb talent.

Whole Step -
Música
Moderna

Cultura Projecte de cooperativa de treball centrat en
la prestació de serveis entorn la producció
de música en directe com en el sector de
l'educació extraescolar de la música.

En procés
de
constitució

Horta - Guinardó

Barc
Comunicació

Comunicació i
tecnologia

Projecte de cooperativa de treball l que té
com objectiu gestionar projectes de
comunicació cultural (premsa, publicitat,
màrqueting online, disseny gràfic), grup de
professionals que es van conèixer treballant
a Grup Focus, Tr3sc, TeatreBarcelona i el
TeatreVictòria i Poliorama.

Constituïda Sants - Montjuïc

ETAL Arquitectura Projecte de cooperativa de treball que
prestarà serveis d'arquitectura de tres
professionals que es troben en actiu.

En procés
de
constitució

Sants - Montjuïc

Tres pals Assessoramen
t

Projecte de cooperativa de treball sense
ànim de lucre que presta serveis culturals i
d'iniciativa social en entorns rurals per
treballar temes de sostenibilitat
mediambiental i d'activitats culturals.

En procés
de
constitució

Gràcia

Cooperativa de
Tecniques

Comunicació i
tecnologia

Projecte de transformació d'una associació
a una cooperativa de treball en l'àmbit de la
producció d'imatge, so i espectacles, amb
formació (tallers, cursos) i recerca, amb una
mirada feminista i antiracista.

En procés
de
constitució

Sants - Montjuïc

Domocracia Habitatge Projecte de cooperativa de treball
d'instal·lació i construcció de domus, com a
model alternatiu d'habitatge, idea de poder
oferir ens uns anys uns domos amb energies
renovables, etc.

En procés
de
constitució

Ripollet

lapanxailapunx
a [laboratori -
taller]

Cultura Projecte de cooperativa de treball que
presta serveis de disseny, arts escènics i
arquitectura efímera (escenografia,
exposicions, etc.), experiència laboral prèvia
com treballadores de la mateixa empresa.

No finalitzat Sants - Montjuïc

Plan H Media Comunicació Projecte de cooperativa de treball sense
ànim de lucre de serveis de comunicació
audiovisuals, especialment a través de
l'elaboració de podcasts amb impacte
social.

En procés
de
constitució

Les Corts

Filtres Naturals
Absorbents

Altres Projecte de cooperativa de treball de
fabricació i comercialització de de filtres
absorbents pels hidrocarburs a l'aigua i a les
superfícies terrestres, amb una materia
prima renovable indefinidament, el cabell
que a dia d’avui, llencem al contenidors.

En procés
de
constitució

Gràcia
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Espai Menhir Altres Projecte de cooperativa de treball que vol
oferir un espai de coworking per diferents
iniciatives ubicada al barri de Gràcia.

En procés
de
constitució

Gràcia

KuKis Musics Educació Projecte de cooperativa de treball que
prestaria serveis de formació, a
l'acompanyament i a les activitats
artístiques, estan en una fase de
plantejar-se la forma jurídica.

En procés
de
constitució

Eixample

Flavourful Alimentació Projecte de cooperativa de treball entre pare
i fill, amb la idea de treballar el ferment de
determinats aliments i vincular-ho a l'oferta
a restaurants cooperatius.

En procés
de
constitució

Sants - Montjuïc

Fuego de Maiz Altres Projecte de cooperativa de treball que vol
produir, desenvolupar, empacar i distribuir
un producte

En procés
de
constitució

Eixample

Estat de cultura Comunicació i
cultura

Projecte de cooperativa de treball sense
ànim de lucre dedicat a la cultura, la idea és
crear una plataforma digital dedicada a la
promoció i difusió democràtica i
descentralitzada, d’espectacles culturals en
viu a la província de Barcelona.

No finalitzat Gràcia

RAILKA
Consulting
Services

Comunicació i
tecnologia

Projecte de cooperativa de treball que
ofereix serveis d'enginyeria i consultoria per
a projectes de mobilitat i sistemes ferroviaris.
Els nostres valors ens guien en totes les
nostres accions i comportaments, quedant
reflectits en l'alta qualitat dels nostres
projectes.

No finalitzat Horta - Guinardó

LINKARK Habitatge Projecte cooperativa de treball
d'arquitectura i paisatgístic amb una
metodologia pròpia BIM,

En procés
de
constitució

Sants - Montjuïc

ESCOLETA Tania
i Amina

Educació Projecte de cooperativa de treball de dues
treballadores que tenien una escola infantil i
volen obrir un custòdia infantil i espais de
llocs.

En procés
de
constitució

Horta - Guinardó

Natural Hemp
Roots

Altres Projecte de cooperativa de treball de cànem
industrial i agrari, tenen un proveïdor extern
que compraria la llavor i elles farien el
manipulat procés fins al tallat i la distribució
que li oferirien a aquesta empresa externa
de brussel·les.

En procés
de
constitució

Terrassa

BASE Ò Cultura Projecte de cooperativa de treball amb
origen a la fàbrica de creació Fabra i Coats
entorn a l'educació i la cultura, i el seu vincle
amb joves, infants, mares i conciliació
familiar i transformació dels espais culturals

En procés
de
constitució

Sant andreu
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per a la integració de les famílies.

Psicologia
Completa

Cures Projecte de cooperativa de treball, nascut
arran de l’emergència sociosanitària
derivada de la pandèmia del Covid19, que té
com a objectiu la democratització de l'accés
a la psicologia.

En procés
de
constitució

Sant Joan Despí

We Work Crafts Cultura Projecte de coworking per a artesanes
format per una ceramista que ha detectat
una alta demanda de persones que cerquen
espai-taller per a fer escultura, ceràmica,
pintura..i pocs espais a la ciutat que
n'ofereixin, i els que existeixen estan plens.

En procés
de
constitució

Eixample

Marta Molina Educació Projecte de cooperativa de treball amb
l'objectiu de promoure l'educació ambiental
dins el Parc de Collserola i concretament
sobre la funció de les abelles en els nostres
entorns rurals

Constituïda Sant Cugat del
Vallès

Dolmen Studio Cultura tècnics de so amb experiència al sector del
doblatge que, ara fa quatre anys, van decidir
emprendre el projecte de construir un estudi
de gravació per deixar de treballar per altres
estudis de doblatge.

En procés
de
constitució

Nou Barris

ACOMPANYAMENTS A LA CONSOLIDACIÓ DE
COOPERATIVES

Projecte Sector Descripció Territori

Almena
Cooperativa
Feminista

Economies feministes Cooperativa de treball sense ànim de lucre i
d’iniciativa social, treballem en projectes
estratègics d’incidència política per contribuir a un
nou paradigma social. El nostre objectiu: avançar
cap nous models de gènere i deixar enrere
l’heteropatriarcat.

Ciutat Vella

L'Entrellat Comunicació cooperativa d’oficis del text. Ens dediquem a la
traducció, la correcció, l’edició, l’elaboració i
redacció de continguts, l’assessorament lingüístic i
la maquetació. Som artesanes del text

Sants -
Montjuïc

ÀÓ COOP SCCL Comunicació Cooperativa de treball que ofereix serveis
d'intervenció, producció, participació i formació
audiovisual. Dissenyen i coordinen projectes
d’intervenció i transformació social mitjançant la
creació audiovisual participativa. L’objectiu és que
la tècnica audiovisual i la creació obri espais de

Gràcia
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diàleg, reflexió i denúncia. Faciliten processos
d’auto-representació audiovisual per tal de
generar relats alternatius i en primera persona,
fent ús de la facilitació de processos de grup i les
noves tecnologies.

Coopdevs Tecnologies Cooperativa de treball que serveis professionals de
consultoria i desenvolupament tecnològic.
Acompanyen als projectes a adoptar les millors
solucions tecnològiques amb una visió estratègica.

Sants -
Montjuïc

Holon Altres Cooperativa de treball sense ànim de lucre que
ofereix serveis de disseny, a través de la recerca en
disseny per entendre les persones, els seus reptes i
oportunitats per generar un canvi, dissenyen i
faciliten tallers i projectes d'innovació, creació
d'oportunitats i acompanyament en la
implementació de processos i elaboració de guies
i disseny de noves polítiques públiques.

Sants -
Montjuïc

Cantina Lab Alimentació Projecte de cooperativa de treball sense ànim de
lucre, per tal de constituir una forma jurídica que
tingui en compte els valors de transparència,
participació, autoresponsabilitat, incidencia social i
gestió democratica i horitzontal.
Grup de persones arrelades a Can Batlló que es
presenten al concurs de gestió de la cantina, el
nom escollit provisionalment de CANTINA LAB sota
la idea de poder crear un espai d'experimentació,
no tan sols en l’eLABoracio dels nostres plats i
l'àmbit LABoral, sino que volem ser un LABoratori
obert a la creació, l'experimentació i la
col·LABoracio a partir de la diversitat i pluralitat.

Sants -
Montjuïc

Codi Cooperatiu Tecnologia Projecte de cooperativa de treball que té com
objectiu proveir a empreses, col·lectius o usuaris de
serveis d'assessorament, anàlisi i
desenvolupament de tecnologia, especialment
centrats en tecnologia web o per sobre de Internet.

Horta -
Guinardó

Ardit Comunicació Projecte de cooperativa de treball que presta
serveis de disseny web i comunicació per a
Coòperatives, actualment es troba allotjada a la
incubadora de projecte de Coòpolis.

Eixample

Abarka Catering Alimentació Abarka és una cooperativa sense ànim de lucre
d’iniciativa social, que neix de la necessitat d'auto
organitzar-se com a persones migrants i
racialitzades. L'objectiu és donar solució als
problemes que ens trobem, derivats del racisme,
tant en l'àmbit labora com social.

Sants -
Montjuïc

equilateras Economies feministes Projecte de cooperativització de l'activitat
professional de quatre autònomes que ofereixen

Sants -
Montjuïc
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serveis de consultoria social amb perspectiva
feminista.

Eróteca Wanopo Altres Consolidar una cooperativa de base social que
respongui a un model econòmic alternatiu a la
mercantilització de la secualitat, amb la finalitat de
potenciar el reconeixement propi i col·lectiu, el
disfrutar dels cossos, el despertat de la sensualitat i
l'experiència eròtica com a part de l'essència de la
sexualitat humana

Sants -
Montjuïc

Cooperativa de
Tecniques

Comunicació i
tecnologia

Projecte de transformació d'una associació a una
cooperativa de treball en l'àmbit de la producció
d'imatge, so i espectacles, amb formació (tallers,
cursos) i recerca, amb una mirada feminista i
antiracista.

Sants -
Montjuïc

L'Etnogràfica.
Antropologia
per a la
transformació
social

Cultura Projecte de transformació d'associació a
cooperativa que té l'objectiu de promoure
d'antropologia social per la transformació social,
que presta serveis de formació i acompanyament
a professionals i organitzacions en la incorporació
de la perspectiva interseccional.

Sants -
Montjuïc
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Altres accions

- Acompanyament en la redacció de subvencions (Impulsem i enfortim) i la signatura
de cartes de suport per projectes d'ESS de BCN

L’abril de 2021 es va obrir la convocatòria de subvencions tant de Barcelona Activa com de
l’Ajuntament de Barcelona pel suport i l’extensió de l’ESS a la ciutat. Enguany, la convocatòria
s’ha vist reforçada tant amb pressupostos (doblats respecte al 2020) com per algunes línies
noves, relacionades en un cas amb la compra i condicionament de locals en baixos, turisme
responsable i centres de distribució urbanes de mercaderies d’última milla, en un altra per la
creació d’ecosistemes cooperatius o processos de transformació digital d’empreses de l’ESS.
Des de Coòpolis ens hem ofert per tots els projectes amb els que hem tingut relació tant a la
present convocatòria com a les anteriors per analitzar els seus projectes i propostes i fer-los
les cartes de suport corresponent. A la data final de lliurament de la documentació per les
sol·licituds, el 5 de maig, es van valorar i donar suport a un total de 21 projectes presentats a
les dues convocatòries.

La Incubadora

La Incubadora de Coòpolis va iniciar la seva activitat el mes de febrer de 2020, amb la entrada
de 10 projectes. L’estat d’alarma va aparèixer de seguida, i la dinàmica d’ acompanyament
que s’havia ideat es va veure fortament modificada, prioritzant la posada en comú de
necessitats de supervivència dels projectes, la recerca de pràctiques que poguessin ser
d’utilitat als projectes incubats, així com el seguiment d’iniciatives i la derivació a formacions i
acompanyaments per pal·liar la situació provocada per la pandèmia. Així van quedar en
segon terme els objectius vinculats al retorn social cap a Coòpolis, l’entorn i a l’ESS, molt
presents inicialment.
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La Incubadora tanca la convocatòria del 2019-2020 amb els reptes de futur següents:

● Consolidar l’assemblea d’Incubació com un ens propi de Coòpolis amb participació de
les decisions que impliquen directament l’espai global d’Incubació

- Manteniment d’assemblees mensuals
- Establiment d’una assemblea trimestral Incubació/Grup Motor de Coòpolis

● Impulsar les relacions de col·laboració entre projectes allotjats i línies estratègiques de
l’Ateneu Cooperatiu, i consolidar les ja existents

● Impulsar els projectes compartits i la intercooperació entre projectes incubats
● Assolir major autonomia en la resolució de necessitats comunes i particulars dels

projectes allotjats

Funcionament intern
A partir de gener ja hi ha més afluència a l’espai i es reprenen les assemblees mensuals en
format híbrid. Cada tres mesos, s'incorpora la participació d’entitats del Grup Motor de
Coòpolis, per tal d'augmentar la vinculació de la Incubadora amb el projecte global i la
participació en la presa de decisions que impliquen a la Incubadora

- Assemblees de coordinació de la Incubadora: 26/01/2021, 26/02/2021, 4/05/2021,
1/06/2021, 22/09/2021, 19/10/2021

- Assemblees amb participació del Grup Motor de Coòpolis

6/04/2021

Continguts: S’exposa un gràfic que el grup motor ha preparat que reflecteix una linia temporal
del període d’incubació i els projectes que estan s’estan duent a terme des de la Incubadora.
https://miro.com/app/board/o9J_lMLi144=/

Es fa una valoració de la trajectòria fins al moment pel que fa a l’allotjament a nivell
estructural (espais, subministraments, confort climàtic…), a nivell de projectes
(acompanyaments de l’àrea de suport, formacions, enxarxament, aliances…) i en relació amb
la resta de Coòpolis (participació en la presa de decisions, comunicació amb les àrees de
Coòpolis…

Per finalitzar es fa una pluja d’idees de necessitats, expectatives i propostes on es recullen
qüestions relacionades amb la infraestructura (adquisició d’elements per a comunicació
telemàtica, millora de la connexió d’internet, confort climàtic), amb l’autonomia de la
Incubadora (accés lliure als espais, col·laboracions amb àrees, cercles i línies estratègiques de
Coòpolis) i amb l’intercanvi d’experteses entre projectes allotjats (trobades per intercanvi
d’experiències, mentorarges, intercooperació…).

30/06/2021
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S’explica el treball fet en la detecció d’experteses i necessitats de la Incubadora de cara a les
propostes d’intercanvi de coneixements intern. S’ha començat amb una anàlisi de necessitats
mitjançant l’eina d’autodiagnosi de Col·lectivaT, i s’expliquen els resultats. Es valora com un
anàlisi molt complert però poc concret en alguns aspectes; s’utilitzarà per valorar si algun dels
projectes pot aportar quelcom en algun dels àmbits. Es valora també fer un resum explicatiu
per enviar-lo a Suport i Formació de cara al setembre.
Sobre l’autonomia de la incubadora, un cop acordat que tots els projectes que ho necessitin
tindran claus i codi propi per accedir a l’espai, es fa una proposta per facilitar l’accés i la gestió
de l’espai de forma autònoma a qui ho necessiti durant els mesos d’estiu.
Per últim s’informa del projecte Food Relations que s’està duent a terme al barri, que té
aspectes en comú amb Abarka (pel tipus d’aliments) i amb un projecte de l’Etnogràfica (sobre
aliments d’origen divers), i podrien col·laborar. A més a més han mostrat interès en conèixer
Coòpolis i els projectes allotjats.

Projectes
Abarka, Almena, Ardit, Cantina Lab, Col·lectivaT, Coopdevs, Cooptècniques, Equilátera, Holon,
L’Entrellat, L’Etnogràfica, La Eroteca

Sessions d’intercooperació
Campanya conjunta pel 8M
El 24 de febrer es va dur a terme una sessió de treball per coordinar una acció comunicativa
entre l’àrea de comunicació i la Incubadora amb l’objectiu de visibilitzar reptes a la pàgina
web des de les cooperatives incubades per pal·liar la desigualtat de gènere.

Relacions amb la innobadora
18/11/2020
Trobada amb la Innobadora per posar en coneixement la informació bàsica de cada espai
(persones responsables/representants, processos d’incorporació, criteris de selecció i
dinàmiques internes) i començar a pensar en possibles sinergies. Les sinergies es dibuixen en
tres línies:

● Derivació de sol·licituds d’allotjament a l’altre equipament en funció del perfil
● Derivació de sol·licituds descartades a l’altre equipament
● Compartir activitats formatives destinades als projectes allotjats

02/02/2021: Trobada amb la Innobadora amb dos objectius:

● Explorar les possibles sinergies detectades a la trobada anterior
● Elaborar un informe comparatiu de les característiques de cada espai

○ Tipus d’entitats allotjades (forma legal i sector)
○ Serveis que s’ofereixen a les entitats allotjades
○ Requisits d’entrada, criteris de selecció i procés
○ Modalitats d’allotjament, durada del contracte, places disponibles
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○ Formes i canals de participació
○ Deures/obligacions dels projectes allotjats
○ Vinculació amb el projecte global
○ Tarifes

Es posa de manifest la necessitat compartida de trobar una forma de sortida dels projectes, ja
que als dos espais s'apropa la data en que alguns dels projectes haurien de començar a sortir.
A Coòpolis hi ha la idea/llavor de començar a treballar en un itinerari d'acompanyament nou
per ajudar a aconseguir un espai propi pels projectes que marxen.

Altres vies de col·laboració possibles: compartir formacions o tallers d'interès comú per als
projectes de cadascun dels espais. De cara a la propera sessió es podrien detectar les
necessitats i les possibilitats.

- Característiques dels allotjaments a cada espai

COÒPOLIS INNOBADORA

Espais i serveis que
s'ofereixen

6 espais individuals petits (23 m²)
58 mòduls (espais individuals de treball
entre 2 i 4 m²)

2 espais individuals grans (30 m²) Mòduls fixes (taula d’ùs exclusiu)

1 espai de treball compartit (60 m²) Mòduls flexibles (taula d’ùs compartit)

Requisits d’entrada

Ser un projecte amb intenció de
constituir-se en cooperativa o bé ser una
cooperativa de creació recent

Ser un projecte de ESS

Projecte alineat amb el projecte de
Coòpolis i formar part de l’ESS

Tenir vocació de participar a la comunitat
i créixer col·laborativament

Procés de selecció

1. Presentació de sol·licitud d’allotjament a
través del formulari de la web de Coòpolis

1. Contacte amb el Punt d’orientació i
acollida (PAO) o directament amb el
servei de dinamització ja sigui
directament o a través del programes
d’enfortiment de Barcelona Activa (Camí a
la solidesa, Construïm en femení, La
Comunificadora)

2. Aplicació d’un sistema de puntuació
dels projectes en base als objectius
comuns amb el projecte global de
Coòpolis, els eixos estratègics de l’Ateneu i
l’encaix amb l’activitat prevista. Els
projectes amb puntuació de 50 o més
(sobre 100) són candidats a allotjar-se a

2. Presentació de documentació (fitxa
sol·licitud, resum, pla econòmic, CV)
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l’espai.

3. Contacte amb cadascun dels projectes
seleccionats per notificar el resultat i

3. Entrevista amb els responsables del
servei

En cas que no hi hagi espai per tots els
projectes sol·licitants es tindrà en compte:
la puntuació obtinguda, la trajectòria de
cada projecte i la diversitat dins la
comunitat de la Incubadora, podent-se
realitzar entrevistes amb els projectes

4. Comitè de valoració amb la direcció de
ISE

Modalitats

Espai individual (despatx) Mòdul fix

Espai compartit Mòdul flexible

Tarifes

Espai petit: 165€/mes +iva Fix: 80,24€/mes

Espai gran: 215€/mes +iva Flex 10H setmanals: 15,04€

Espai compartit: 110€/mes +iva (tres
projectes) o 145€/mes +iva (dos
projectes)

Flex 20H setmanals: 25,07€
Flex 30H setmanals: 33,09€

Durada de
contracte

1 any prorrogable Anual amb un màxim de 3 anys

Número de places Aprox. 34 58
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Canals/Espais de
participació

Espais per l’autogestió i l’autonomia a
l’espai (assemblees mensuals de la
Incubadora i assemblees trimestrals amb
el Grup Motor de Coòpolis)
Espais formatius (formacions i
acompanyaments promoguts per les
àrees de Suport i Formació de Coòpolis)
Espais de relació amb l’entorn (la resta de
la incubadora, Coòpolis i Can Batlló)
Drive de la Incubadora
Grup de Telegram
Llista de correus

La comunitat d’incubació té diferents
espais de participació:
De gestió democràtica (assemblees
mensuals)
De creixement col·laboratiu (projectes i
activitats d’enxarxament i formatives)
De cures (trobades de cohesió)
Els canals que fem servir son digitals i
físics. Els digitals:
Mailings
Cloud de la comunitat (netxcloud)
Canal de telegram
Físics:
Mural de vida de la comunitat (amb
calendari i activitats)
Mural de serveis de la comunitat (amb
mini descripció de serveis de cada
iniciativa)
Plafó de persones (suro amb polaroids de
les persones de la comunitat amb foto i
nom)

Deures/obligacions
de les membres

Participar de les trobades mensuals
Redactar els compromisos d’allotjament i
valorar-los
Pagar el lloguer de l’espai
Rebre l’acompanyament ofert per l’Àrea
de suport
Constituir-se com a cooperativa (si no ho
son)

Rebre i seguir l’acompanyament
socioeconòmic
Participar activament de la vida de la
comunitat
Seguir les pautes de Barcelona Activa en
l’ùs de l’equipament

Vinculació amb el
projecte global

Els criteris per la tria dels projectes estan
basats en les línies estratègiques de
Coòpolis.
A part de ser usuàries dels serveis de
Coòpolis, es busca crear un vincle amb el
projecte global desenvolupant projectes
en intercooperació.

La innoBAdora es la incubadora de innoBA,
el centre de referència en Innovació
Socioeconòmica de Barcelona Activa. A
l'edifici de Can Jaumandreu on està
ubicada també està el PAO (punt
d’acollida i orientació en ESS), la
Coagenda (altaveu d’activitats de l’ESS) i
les oficines de ISE.
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Reptes de futur
L’activitat de suport orientada als acompanyaments i accions de l’eix b relatiu a la creació i
consolidació de cooperatives tanca la convocatòria 2020-2021 amb els següents reptes de
futur:

- En primer lloc, mantenir la capacitat reactiva de creació de cooperatives a les demandes
rebudes per la web i al mateix temps, estar capacitades per organitzar l’activitat i estar
preparades a l’augment d’escala amb l'obertura del Bloc IV.

Paral·lelament, la necessitat de generar materials, càpsules i acompanyaments per
reforçar i consolidar iniciatives altament afectades per la gestió de la Crisi de la COVID-19.
La crisi ha tensionat molt a les cooperatives, tant a nivell de viabilitat econòmica com a nivell
de sostenibilitat i cohesió de grup.

En aquest sentit, un any més hem constatat que els tallers grupals d’estatuts, pla de viabilitat
i pla de sostenibilitats d’equips són una eina fonamental per a la formació de les futures
sòcies fundadores de nous projectes cooperatius. Les bones valoracions de la programació
de formacions grupals en els darrers anys ens fa pensar en continuar apostant per
l’aprenentatge en col.lectiu no només per a noves constitucions sinó també per a projectes
en procés de consolidació. El context econòmic-social fruit de la crisi pandèmica ha aflorat
una sèrie de necessitats, dificultats i mancances comunes per part de projectes creats en els
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darrers anys que esdevenen una demanda creixent de suport i tot un repte per part de
Coòpolis.

Establir mecanismes i espais d’intercanvi de coneixements sectorials i transversals entre
els projectes. Els projectes davant d’aquest context estan demostrant una gran capacitat de
resiliència i capacitat d’adaptació al context canviant, per aquest motiu poder generar
espais d’intercanvi d’aquesta intel·ligència col·lectiva contribueix a enfortir el moviment.

Per últim, generar espais d’intercooperació i acompanyament a projectes de segon nivell
per una banda i reforçar la diversitat del model de negoci de les iniciatives.

En el cas del programa de la Incubadora tanca la convocatòria del 2020-2021 amb els reptes
de futur següents:

● Consolidar espais d’intercanvi de coneixements dins de la Incubadora
● Establir procés de sortida de la Incubadora

- Creació d’una línia de suport per aconseguir espais
- Definició de criteris per a la consolidació de projectes
- Definició vincle dels projectes amb Coòpolis un cop hagin marxat de la

Incubadora

● Continuar impulsant projectes compartits i la intercooperació entre projectes
incubats
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C1a. Materials destinats a les empreses, AAVV

- Full de ruta procediment de transformació d'una entitat a cooperativa
Des de l’àrea de suport s’ha elaborat un document intern de treball en vies de
transformació per aclarir les passes del procés i l’abast de l’acompanyament de
Coòpolis.

- Material "Organitzem-nos col·lectivament, associació o cooperativa”

Dins de la Taula d’Assessorament i Eines de l’ESS a Barcelona, on hi participen diferents
dispositius de promoció de l’ESS amb models de gestió pública, comunitària, cooperativa, de
gestió cívica o sectorial amb clara vocació de servei públic des del 2018, s’identificà la
necessitat de treballar de manera col·lectiva per donar a conèixer models d’organitzar-se
col·lectiva i com l’ESS pot ser una eina per resoldre situacions de crisi que la COVID-19 ha
evidenciat.

Per aquest motiu, hem generat una càpsula
coproduïda per tots els dispositius i trimestralment es
calendaritza, amb la participació de diferents
dispositius en la sessió i divulgant els diferents serveis
públics.

C1b. Tallers de sensibilització o dinamització per al
teixit associatiu i a les empreses

- Taller “Organitzem-nos col·lectivament, associació o cooperativa” (21 de juny,
virtualment).

A partir de la coordinació de Torre Jussana, Centre de Recursos per Associacions Joves
(CRAJ), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Barcelona Activa i Coòpolis a la
Taula d'Assessorament i Eines d'ESS s'ha detectat la necessitat de treballar per donar a
conèixer diferents projectes inspiradors, alguns creats en context COVID-19, que evidencien
que l'associació o la cooperativa poden esdevenir una fórmula de resolució de necessitats de
manera col·lectiva, i visibilitzen els diferents dispositius de gestió pública, cooperativa,
comunitària i cívic, així com sectorial, podem comptar per acompanyar-los en el seu procés
fundacional.

L’objectiu d’aquesta sessió parteix de la necessitat de donar a conèixer el model associatiu i
cooperatiu i les seves diferències, així com els dispositius d’acompanyament i promoció
d’aquests models.
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- Introducció a l'ESS, economia feminista i diversa (20 d’abril, 18 de maig i 7 de juliol)
Hem dut a terme sessions formatives de les futures sòcies i treballadores de Mujeres
Palante en l‘àmbit de la costura, neteja i sociosanitari per introduir conceptes de
l’Economia Social i Solidària, feminista i diversa.

- Com comuniquem una cura digna i de qualitat? (10 de juny, virtualment)
El 10 de juny vam dur a terme un taller d’eines comunicatives i estratègies de
màrqueting digital per a organitzacions dedicades a l’atenció a persones i les cures de
l’Economia Social i Solidària.

- Taller “Protocols davant l’assetjament: incorporar la mirada reparadora i
restaurativa” (13 d’octubre, Coòpolis)
Els protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament a les organitzacions – ja sigui
assetjament psicològic, sexual, sexista, lgtbifòbic o basat en altres eixos de
discriminació -, són instruments adreçats a establir mesures per evitar que es donin
situacions d’assetjament, per detectar conductes que podrien ser-ne precursores i
abordar-les des del seu inici, i per intervenir, d’una forma prèviament consensuada i no
reactiva, quan es doni una situació d’assetjament.

Continguts del taller:

1)  L’assetjament: un tipus de violència específic
Per poder aplicar aquestes eines, en primer lloc, haurem de comprendre què és
l’assetjament, les diferents maneres com es manifesta i els factors que el potencien
o que redueixen el risc que aparegui.
2) Contingut del protocol
En aquest sentit, el protocol haurà de comptar amb un contingut mínim
imprescindible, per tal que ofereixi garantia a totes les parts afectades i protecció i
reparació a la persona o persones que han estat assetjades. D’aquesta manera,
parlarem de l’acció preventiva, dels instruments de detecció, del procediment de
denúncia, de la investigació, i de les mesures que caldrà adoptar.
3) Reparació i transformació
Sovint, els protocols parteixen d’una aproximació punitivista al fenomen de
l’assetjament i no ofereixen un marc per a la transformació col·lectiva, ni eines per a
la reparació i la garantia de no repetició. Des d’una perspectiva feminista i
restaurativa, la reparació és un element cabdal, així com el reconeixement i la
veritat. També ho és poder abordar què passa amb la persona que ha comès
l’agressió i quin treball decideix fer aquesta per a la restauració de la persona
assetjada.

Des de Coòpolis hem organitzat una activitat formativa, dinamitzada per la cooperativa
Equilátera, en format taller introductori als protocols de prevenció, abordatge i reparació de
l’assetjament a les organitzacions des d’una perspectiva feminista i restaurativa dirigida a
entitats que estiguin en procés d’elaboració del propi protocol, que en tinguin un i vulguin
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revisar-lo o reflexionar sobre com aplicar-lo; a les que no comptin amb un protocol propi, però
s’adhereixin a protocols de federacions o xarxes a les quals pertanyen i a totes les persones
interessades a aprofundir en l’abordatge de les violències en l’àmbit de les organitzacions.

- Tallers de sensibilització a les sòcies consumidores dels serveis de cures del
Poble-sec (3 i 10 de setembre, Racó de les Cures -Cooperasec-)

Durant els divendres 3 de setembre i el divendres 10 de setembre, de 17 a 19h al Racó de les
Cures, a l’espai de CooperaSec, c. Blai 34 baixos es va organitzar un taller de dues sessions
adreçades a socis i sòcies usuàries de Més que Cures, entitat associativa amb activitat
econòmica que uneix sòcies treballadores i sòcies consumidores, i a sòcies vinculades a la
comissió externa del grup de consum agroecològic La Seca. L’objectiu d’aquest taller va ser,
per una part, donar a conèixer tot el procés de consolidació de Més que Cures, com a entitat
associativa que dóna serveis de cures a persones dependents com de neteja. Així mateix, es
va donar a conèixer la campanya Prescrivim cura digna a les sòcies consumidores dels
serveis de cures I a sòcies de la Comissió externa de La Seca perquè també es puguin implicar
com aprescriptores a les seves xarxes properes.

També en el marc d’aquesta proposta es donarà a conèixer a la III Fira d’Economia Social,
Solidària I Sostenible de Poble-sec, del dissabte 2 d’octubre del 2021, el Mapeig de les xarxes de
cures del Poble-sec “jo cuido, tu cuides... com ens cuidem al Poble-sec?”

C1c. Tallers de sensibilització a professionals que
s'agrupin

- Com sostenim la vida dels barris? Experiències i reflexions des d’allò públic, solidari i
comunitari (13 de març, al Centre Cívic La Sedeta)

El 13 de març vam coorganitzar la taula rodona “Com sostenim la vida dels barris?”, en el marc
dels actes del 8 de març al Districte de l’Eixample que va consistir en tres rondes:

● Vinculada als serveis públics: hi va participar membres de Barcelona Cuida, el CAP
Sagrada Família, la Consellera de Salut del Districte i de Serveis Socials

● Vinculada als projectes cooperatius i comunitaris: hi van participar l’Associació Més
que Cures, la cooperativa Mujeres Pa’lante, el Pla de Desenvolupament Comunitari de
Sagrada Família i del Casal de Barri Espai 210.

● Vinculada a associacions de famílies i usuàries de serveis de cures a la ciutat: hi van
estar presents ECOM, el projecte públic-comunitari La Colla cuidadora i membres
d’AFAB i Conexus.

Amb aquesta taula rodona es va voler obrir un espai de diàleg que reconegués el
protagonisme social i comunitari en l’àmbit de les cures, i amplifiqui el treball que s’està
realitzant per enfortir l’enxarxament entre serveis públics i projectes comunitaris, i estrènyer les
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relacions veïnals de suport mutu mitjançant el treball conjunt entre sector públic, cooperatiu i
comunitari.
Vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=gIt0twJL4rg
Aquesta acció va ser cofinançada amb el Conveni de l’Ajuntament de Barcelona.

- Plataforma Àgora Pagesa (26 de maig, a l’Ateneu l’Harmonia)

El projecte Àgora Pagesa es caracteritza pel
co-disseny, co-desenvolupament i co-gestió
d’una plataforma de consum ciutadana
socialment responsable, ètica, de proximitat i
amb participació ciutadana. La plataforma
parteix del Mercat de Pagès de la Sagrera on 10
productors de proximitat agroecològics disposen
d’una parada cada dos diumenges.

La plataforma pretén activar una xarxa de consum responsable i sostenible, compartint
coneixement i recursos, així com de suport mutu entre les veïnes i productores que componen
la plataforma, tanmateix co-crear un programa de formació i capacitació digital que s’ajusti a
les especificitats dels coneixements i necessitats de la comunitat.
Per tal de crear la plataforma i posar-la en marxa el 26 de maig es va organitzar un acte
d’encontre entre diferents iniciatives que s’agrupaven per donar resposta al consum
agroecològic del Districte de Sant Andreu i que va comptar amb:

● Presentació del projecte pagesa i plataforma web
● Presentació entre col·loqui entre iniciatives i projectes ESS i de consum agroecològic
● Debat entorn els reptes de futur sobre el l'ESS i l’agroecologia als barris de la ciutat

Hi van participar el Mercat Pagès Sagrera, Hort Torre Sagrera, Seguretat Alimentària Districte
de Sant Andreu.

- Dinamització de l’espai cooperatiu Sala Perequartu (Eix Pere IV)

El mes de Desembre del 2015 l’Ajuntament ens deixa l’espai Perequartu com a espai de treball
intern per fer reunions i trobades de les comissions i assemblees. Quan entrem a l'espai, ens
trobem 2 armaris, 5 taules i 40 cadires, però sense màquina de climatització tot i que la
pre-instal·lació està feta. El Perequartu, com a espai de treball cooperatiu neix l’any 2017, i
pretén ser un epicentre de l'economia social i solidària al barri, i és per això que s’ofereix als
projectes d'ESS la possibilitat de venir a treballar, a utilitzar, fer activitats, xerrades o fer la seva
dins del seu espai.
El 2021 després d’un procés d’acompanyament i formació en intercooperació amb les entitats
que formen part de l’espai Perequartu (a dia d'avui hi ha 11 entitats que fan ús regular de
l'espai) es marquen els següents usos de l’espai com a línies mestre a seguir:

- Un espai d’incubació de coneixement, projectes socials i d’economia social i solidària
del districte de Sant Martí. Creant un espai camaleònic que pugui fàcil i ràpidament
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adaptar-se a diferents tipus de projectes convivents com per exemple: projectes de
benestar i cura, espai urbà, art, joc i diversió, tecnològics, entorn a la resiliència,
digitalització, cultura....

- Un espai d’escolta i treball amb una definició clara dels usos de l’espai i de la presa de
decisions on es recullen les necessitats de les entitats i sigui un espai social ordenat i
net, també de cura i escolta.

- Un espai d’obertura al barri amb moments i espais festius on es pugui xerrar, jugar,
escoltar música i menjar on es promogui la gamificació i els esdeveniments, reunions,
trobades a l’espai i que sigui també un referent a l’hora d’organitzar activitats i
esdeveniments pel veïnat a la placeta de Can Ricart

Acompanyaments de transformació

Projecte Sector Descripció Estat Territori

La Rambla -
Diari
Cooperatiu
del
Poblenou

Periodisme,
comunicaci
ó

Diari cooperatiu digital i una
publicació en paper mensual de
distribució gratuïta arreu del
Poblenou. El contingut serà el propi
d’un diari generalista, és a dir:
actualitat, societat, política,
successos, cultura i esports; així com
diferents seccions temàtiques
d’opinió, recomanacions, entrevistes,
reportatges i molt més. No finalitzat Poblenou

SACMAI
(Antic
Psicoopera) Salut i cures

Projecte que ofereix ajuda
psicològica a preus no privatius des
d'una perspectiva multidisciplinar i
holística, posant gran atenció a
l'atenció primerenca i de prevenció,
dotant d'atenció a la població que
no es pot permetre l'ajuda
psicològica amb les tarifes
normatives, amb especial atenció
als col·lectius amb risc d'exclusió
social Constituïda Sants - Montjuïc

L'Etnogràfic
a.
Antropologi
a per a la
transformac
ió social Cultura

Projecte de transformació
d'associació a cooperativa que té
l'objectiu de promoure
d'antropologia social per la
transformació social, que presta
serveis de formació i Constituïda Sants - Montjuïc
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acompanyament a professionals i
organitzacions en la incorporació de
la perspectiva interseccional.

Pràctic
Audiovisual
s, SCCL

Comunicaci
ó i
tecnologia

Projecte de transformació d'una
associació a cooperativa de treball
de prestació de serveis d'audiovisual
(tècnics de so, vídeo i llums) que té
com objectiu professionalitzar
l'activitat que es venia realitzant a
través d'una associació. Constituïda Sants - Montjuïc

Relab
estudio

Comunicaci
ó i
tecnologia

Projecte de transformació de SL a
cooperativa de treball de prestació
de serveis entorn el disseny i
tecnologia.

En procés
de
constitució Eixample

El eje cia Cultura

Projecte de transformació
d'associació a cooperativa que
presta serveis de producció i
exhibició teatral, i formacions a altres
companyies de teatre, subvencions,
interpretació, etc.

En procés
de
constitució Sants - Montjuïc

Cetàcea Altres

Projecte associatiu que es troba en
situació de reflexió sobre
transformar-se en format
cooperatiu, es dediquen a gestionar
projectes de recerca sobre cetacis i
aus marines al litoral català. Amb la
informació que obtenen fan
divulgació per fer-ho arribar a la
ciutadania i organitzen activitats
formatives per a escoles i instituts. No finalitzat Gràcia

RUIDO Photo
Comunicaci
ó

Projecte de transformació
d'associació a cooperativa de treball
sense ànim de lucre dedicada a ser
una agència de reportatges de
denuncia de vulneració de Drets
humans, a realitzar campanyes de
sensibilització i d'educació per la
justícia global i l'EPD.

En procés
de
constitució Gràcia

Arquitectur
a de
Contacte Altres

Projecte de transformació d'una
associació a una cooperativa de
treball que presta serveis
d'arquitectura per a la transformació
social a partir de la participació

En procés
de
constitució Eixample
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Associació
Educativa i
Cultural
Valors,
Diversitat i
Contes Cultura

Projecte associatiu en vies de
transformació a cooperativa de
treball associat en torn a la
promoció de l’educació i de la
cultura en infants, joves i adults
mitjançant la narració oral i el
foment de la lectura i els contes per
a infants i adults.

En procés
de
constitució Eixample

Altres

Exploració entitats reconversió associació a cooperativa al
tercer sector ambiental
S’ha analitzat llistats d’entitats (registre d’entitats de l’administració i llistats de Barcelona
Sostenible) per tal de detectar entitats amb forma jurídica associació (o sense forma jurídica)
però que la seva activitat estigués enfocada més a l’activitat econòmica que associativa i
amb activitat dins àmbits considerats estratègics i amb potencial:

- Educació i comunicació ambiental
- Conservació
- Aprofitament alimentari - zero waste
- Economia circular - compostatge o altres

Entrevistes amb entitats

Del llistat s’han establert contactes amb algunes d’elles per tal d’analitzar el seu estat actual i
possibilitat d’establir un procés de reconversió d’associació a cooperativa. Donada la
diversitat d’àmbits de treball i la situació actual particular (post Covid) d’algunes d’elles s’han
realitzat entrevistes individuals amb les següents entitats
Sessions:

- 14/07/2021 - Gaby Susanna - Plataforma Aprofitem els Aliments
- 15/07/2021 -  Diego Waehner i Miki Royan - Associació Abono km0
- 16/07/2021 - Laia Botey - Som Natura
- 28/07/2021 - Xènia Elias - Associació ZeroWaste
- 1/09/202- Marta Solans i Carolina Zepra - Associació Cuchara per l'emancipació

alimentària
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Reptes de futur

La transformació de qualsevol forma jurídica en format cooperatiu és tot un repte en sí mateix,
ara bé la transformació associativa a cooperativa ens genera oportunitats d’eixamplar la
base de l’ESS i fer passos endavant per assolir l’objectiu de democratització de l’economia
però de la mateixa manera, podem estar fent servir un format associatiu per una pseudo
unitat productiva, amb totes les dificultats de funcionament i perversitat de l’associacionisme.

Per aquest motiu, considerem que en primer lloc hem de continuar coordinant-nos i
coproduint eines amb altres agents de promoció de l’ESS que ajudin a sensibilizar i afavorir
el coneixement de la millor fórmula jurídica per autorganitzar-se la feina de manera
col·lectiva. En segon lloc, hem de veure l’associacionisme con un primer espai
d'autoorganització i de suport mutu, no exclusivament productiu, con embrió d’ESS i
cooperativa, sobretot per aquelles persones que des d’una perspectiva interseccional tenen
més dificultats per accedir-hi als recursos necessaris per emprendre, com pot ser les persones
migrades o d'origen divers, les dones de sectors productius més precaris o les classes
populars, etc.

Per últim, hem d’apostar per generar materials divulgatius que enumerin les millores
comparatives del format cooperatiu en relació a altres formes jurídiques.
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1. Introducció

La continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa és una molt bona alternativa, no
només per als treballadors i treballadores, sinó també per al conjunt de la societat, ja que
permet el manteniment de llocs de treball i garanteix la continuïtat de l’activitat econòmica i
del teixit productiu, comercial i veïnal. La capacitat de detecció precoç de casos, i per tant el
factor temps, és de vital importància per augmentar les probabilitats de revertir la pèrdua de
llocs de treball i que el relleu cooperatiu finalitzi amb èxit.

És per això que des de Coòpolis hem invertit molts esforços en arribar a les organitzacions
sindicals, el petit comerç de barri i a Reempresa, agents que per proximitat i coneixement del
territori i del sector empresarial poden ser un peça clau en la detecció d’empreses i
establiments en situació de tancament, ja sigui per crisi d’activitat, per jubilació o malaltia de
la persona propietària.

Des del 2020, de la mà de la comissió de sindicats del GT XAC-Relleu, estem teixint aliances
amb La Intersindical, COS, FTC, CNT, CCOO i UGT. En aquestes trobades hem detectat la
necessitat de formació sobre les cooperatives i el relleu cooperatiu, de generar un material de
difusió sobre la complementarietat que poden tenir ateneus i sindicats en la salvaguarda de
llocs de treball en un entorn de crisi i la possibilitat a futur de fer una campanya comunicativa
conjunta per a donar a conèixer la figura del relleu cooperatiu.

Així mateix, des de Coòpolis estem participant activament del GT XAC-Relleu amb un Pla de
Treball concret, amb objectius ben marcats i assolibles, amb un calendari de reunions que ens
ajuda a crear sinèrgies i estratègies creuades traient suc a la diversitat territorial dels AC’s que
en formem part, així com de les diferents experteses, capacitats i coneixements de les
persones tècniques que en formem part.

El 2021 ha estat també un any de retrobament amb Reempresa, amb qui hem signat un
conveni de col·laboració, com a Xarxa d’Ateneus de Catalunya, amb l’objectiu de generar
sinergies i espais de treball conjunt que puguin afavorir la detecció conjunta de casos de
relleu d’un negoci a mans de les persones treballadores en un format cooperatiu.
Sota aquest marc de col·laboració hem realitzat una primera pluja d’idees d’accions conjuntes
amb la responsable de la delegació de Barcelona, que si bé va mostrar receptivitat caldrà
fer-ne un seguiment en la propera convocatòria per tal d’aterrar aquestes bones intencions
en accions concretes.

Un any més constatem la dificultat d’arribar a casos de relleu de certa complexitat, pel que fa
al nombre de treballadors/es i als volums de traspàs, compra d’actius, concurs de creditors
etc. Davant d’aquesta constatació, i del poc coneixement i mala premsa pel que fa a la
solvència de les cooperatives com a forma empresarial, sol·licitem un any més que la DG
valori el fet de poder comptar amb un altaveu, com pot ser els anuncis del 012, per a difondre
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el relleu cooperatiu com una forma plausible per salvaguardar el llocs de treball i donar
continuïtat de l’activitat davant d’una situació de tancament.

D1.a. Campanya de comunicació (Identificació de les
empreses i entitats del territori) i Material específic
sobre la fórmula cooperativa per a situacions de relleu
cooperatiu

- Campanya de comunicació per la promoció del Relleu Cooperatiu (octubre 2021)

Durant el mes d’octubre de 2021 s’ha realitzat una campanya de xarxes socials amb la difusió
d’uns banners dissenyats per a promoure el Relleu Cooperatiu en empreses properes al
tancament, posant en valor els beneficis d’aquesta fórmula pel que fa la creació i
manteniment de llocs de feina i la preservació del teixit comercial als barris.
La campanya s’ha estès durant tot el mes d’octubre, i s’ha acompanyat de la publicació d’una
notícia al web de Coòpolis on s’informava de totes les accions relacionades amb l’àmbit de
Relleu Cooperatiu realitzades a la tardor del 2021.
https://www.bcn.coop/2021/10/05/relleu-cooperatiu-2021/

- Campanya  RelleuCoop amb Barcelona + Sostenible, Barcelona.cat

Campanya de difusió
del Relleu Cooperatiu
per a comerços i/o
petites empreses que
per els motius que
siguin ( jubilació,
incapacitat, defunció,
traspàs o compra del
negoci, crisis de
l’activitat… ) o qualsevol
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altre situació, han de tancar el negoci, als portals de Barcelona + Sostenible,
Reempresa i Eix Pere IV

- https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/comerc-sostenible/tags/page/no
ticia-cs-relleu-comercial-cooperatiu

- https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
- https://eixpereiv.org/2021/05/12/relleu-cooperatiu-als-nostres-barris/
- https://www.reempresa.org/Pagines/Coopolis

D1b. Material específic
- Material específic per sindicats (31-10-21)

Elaboració d'una guia sobre el relleu cooperatiu adreçada a les organitzacions sindicals, per
part de la Comissió de Sindicats del GT XAC-Relleu: «Cooperem per l’èxit del relleu
empresarial». Suport dels Ateneus Cooperatius a les organitzacions sindicals. “El relleu
cooperatiu, una eina per la continuïtat laboral de la classe treballadora”.
Objectiu: Sensibilitzar i apropar la fórmula cooperativa als sindicats com a eina per la
continuïtat laboral de la classe treballadora, tot teixint aliances de cooperació entre les
organitzacions sindicals i els Ateneus Cooperatius atès que el coneixement que tenen les
organitzacions sindicals i la seva capacitat per detectar empreses properes al tancament
permetria plantejar processos de relleu cooperatiu amb més probabilitats d’èxit.
La campanya de difusió d'aquest material havia de llençar-se a l'octubre del 2021, però per
demanda de la DG, aquesta serà ajornada i es farà a la convocatòria d'Ateneus 2021-22.

D1c. Activitats de difusió dels materials elaborats
- Trobada amb tècnics del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (PAEE) (16/novembre,

virtualment)
Participen l’Ignasi Sans, dinamitzador del PAAE de Ciutat Vella; l’Albert Papell Garcia, tècnic
Coordinador Desenvolupament de Proximitat- Direcció de Desenvolupament de Proximitat.
Barcelona Activa- i la Pilar d’Impulsem
Des de Coòpolis presentem una proposta de treball conjunt pel relleu cooperatiu; es valora el
finançament com un dels obstacles per a cedents que veuen el traspàs com una forma de
garantir la seva jubilació; es proposa portar material de difusió en paper i es comenta la
possibilitat de presentar el RelleuCoop a la reunió de coordinació que es fan amb les
associacions i eixos comercials i el registre de Ciutat Vella on també hi participa el conseller i
el tècnic de comerç.
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D2. Accions de sensibilització
- FESC. Relleu cooperatiu. Una oportunitat per a les treballadores

(5 de novembre, virtualment)
El 5 de novembre, en el marc de la FESC 2020, vam organitzar una sessió per explicar el relleu
cooperatiu com una de les possibles alternatives existents davant el possible tancament o
fallida d'una empresa i la seva recuperació per part de les persones treballadores partint de la
idea que la continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa és una molt bona
alternativa, no només per als treballadors i treballadores, sinó també per a les persones
empresàries i per al conjunt de la societat, ja que permet el manteniment dels llocs de treball i
garanteix la continuïtat de l’activitat econòmica i del teixit productiu, comercial i veïnal.

En aquest sentit vam dinamitzar una taula rodona on hi va participar l’Ariadna Serra Masó,
Presidenta de Les Mercedes Barcelona, SCCL; l’Isaac Riera Ferrer. President de Sinergia Project
SCCL i la Cristina Moreno Blanco. Presidenta de Jaç Roig SCCL; i que tenia l’objectiu de
respondre a les següents preguntes: Quins són els passos a fer? Quins exemples tenim? Com
es duu a terme?

- Relleu cooperatiu: una oportunitat per la classe treballadora
(29 d’abril, virtualment)

La sessió “Relleu cooperatiu: una oportunitat per la
classe treballadora” va estar dinamitzada pel Jesús
Carrion, per part del Col·lectiu Ronda, el Marcel Vidal
de Ponent Coopera i el David Hereu de La Intersindical.

Hi van participar una quinzena de persones que es van
connectant al llarg de la trobada. Finalment es fa per
un canal de youtube per problemes tècnics amb en
format inicialment previst.

Es va fer l’explicació, formació i informació sobre el model cooperatiu i les possibilitats i
formats de possibles Relleus Empresarials i es va demanar al sindicat la seva col·laboració i
suport per donar empenta a aquest tipus de projectes. El Sindicat es va mostrar disposat a
potenciar i donar visibilitat a aquesta alternativa, i a estar pendent de detectar possibles
casos.

https://www.youtube.com/watch?v=uDb7Kz-x6eg

- Relacions amb Reempresa (16 de juny)
Ens vam reunir amb Anna Aparicio, responsable de Promoció Econòmica i Consultora del
Centre de Reempresa de Catalunya, amb l'objectiu d'intercanviar coneixements sobre com
funcionem des dels nostres serveis i aterrar quines accions podria ser interessants tirar
endavant conjuntament abans de finals d'any; es va arribar a l’acord de treballar com a
"prova pilot" el cas d'una cooperativa de treball (obrador) que està en traspàs i que ens ha
contactat a Coòpolis per cercar relleu.
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- Xerrada Relleu Cooperatiu amb delegats sindicals de la FTC (10 de març de 2021)
Reunió de presentació a les persones de la coordinadora de la FTC (Mario Santos i Juan Jesús
Pérez) que mostren molt d’interès en coorganitzar formacions per a delegades sindicals de la
FTC. Es programa formació per juliol, però degut a urgències d’acció sindical es va quedar
pendent de reprogramar.

- FESC. «Impacte de les polítiques públiques i l'autogestió en la generació de llocs de
treball” (23 octubre 2021)

Taula rodona en la qual diversos agents del sector cooperatiu van posar sobre la taula les
diverses estratègies seguides per a la generació d’ocupació (i de qualitat) partint de
l’experiència de suport i acompanyament del sector públic o des de l’autogestió com a model
no basat en la dependència dels ajuts i subvencions.
Les polítiques públiques amb una visió de l’economia social i solidària han afavorit els
projectes cooperatius? La contractació pública té en compte el foment de la participació de
les cooperatives? Els projectes cooperatius requereixen d’aliances? És el cooperativisme un
model alliberador?
Es va parlar parlar, en aquest nou context de crisi, de com sobreviu el sector però sobretot de
les aliances, oportunitats, reptes o dificultats que es presenten dins el cooperativisme en la
generació de llocs de treball.

- Reunió Comissió Economia Social del Col·legi d’Economistes (9 de març de 2021)
Objectiu: Valorar les possibilitats de fer una presentació de la Guia de Relleu Cooperatiu
“Protocol d’actuació per a l’acompanyament en un procés de recuperació d’empreses per
part de persones treballadores”, elaborat per Col·lectiu Ronda i que presentaria el company
Jesús Carrión. Es podria completar aquesta activitat amb la presentació d’alguna experiència
i també de referències al sector de l’economia social en la situació de crisis actual.

- La crisi econòmica i la cooperativa com a oportunitat (14 d’octubre 2021, ICAB)

Participació a la Jornada virtual “La crisi econòmica i la cooperativa com a oportunitat”
organitzada en el marc del Programa d’Economia Social en conveni amb l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.

- 12h Eines per a la transformació d'empreses en cooperatives, en el que participa Jesús
Carrión

https://www.youtube.com/watch?v=5zWTSA7Bjbo
Jornada per mostrar el cooperativisme com una alternativa real per donar continuïtat a les
empreses que poden estar en risc de tancament, ja sigui per manca de relleu generacional o
per altres qüestions econòmiques. Es mostraran experiències d’èxit i eines a l’abast de les
persones i professionals de l’advocacia per poder acompanyar en aquest relleu cooperatiu.
També es tractaran les situacions de crisis econòmiques de les cooperatives i el règim de
responsabilitat patrimonial dels socis i dels membres del Consell Rector.
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Acompanyaments de Relleu Cooperatiu

Nom del
projecte

Sector Descripció Estat Territori

CercolsCoop Alimentació

Projecte de cooperativa de consum i
usuaris o de serveis amb l'objecte de
facilitar serveis educatius i d'alimentació
de qualitat pels centres escolars on els
beneficis d'aquesta gestió retornin els
usuaris i els treballadors, a partir de la
creació d'un espai participatiu amb les
famílies, els infants, docents, equips
directius i AFAs.
Potenciar els hàbits de vida saludables a
infants i famílies. Constituïda Horta - Guinardó

Cal Saber Educació

Projecte de transformació d'activitat
d'una autònoma en una cooperativa de
treball associat sense ànim de lucre que
ofereix serveis educatius a famílies i
institucions per aprendre a Aprendre a
través de l'acompanyament de l'estudi i
l'assessorament filosòfic per adquirir
estratègies metacognitives de
l'aprenentatge i hàbits d'autopercepció
(autoconeixement/realisme) que els
permetin afrontar qualsevol
repte/situació, sigui acadèmic o no, a
través d'un comportament estratègic Constituïda

Sarrià - Sant
Gervasi

AUTOSTAMP Altres

Projecte de relleu empresarial d'una
empresa, societat anònima en procés de
liquidació, que té com objecte el disseny,
construcció i venda de tota mena
d'utillatge, peça, maquinària i instal·lació,
així com la industrialització de tots els
seus dissenys i dels de tercers. estudi,
elaboració i venda de programa
informàtic. etc No finalitzat Sant Martí

Phytolab Control Altres

Projecte de relleu cooperatiu ubicat a
l'Hospitalet de Llobregat, a Santa Eulàlia
que té com activitat principal un
laboratori d'anàlisis microscòpica de

En procés de
constitució

L'Hospitalet de
Llobregat
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microalgues en aigües de medi natural
per al seguiment i control ambiental que
efectuen principalment administracions i
també algunes entitats privades.

Barrafreda can
Carol Alimentació

Projecte de cooperativa de treball
dedicada a la restauració de la barra del
casal de Can Carol, han guanyat un
concurs i són el projecte licitador de la
iniciativa.

En procés de
constitució Gràcia

D4. Altres
- Acte de presentació de l’acord de col·laboració entre els 14 ateneus cooperatius de

Catalunya i el Centre de Reempresa de Catalunya.

Aquest conveni, té l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu,
facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que
disposem, tot contribuint a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores,
col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i generant llocs de treball de qualitat
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Reptes de Futur
En primer lloc és important consolidar aliances i estratègies amb els sindicats per tal de fer
més forts els llaços generats i fer una campanya comunicativa per arribar a noves
organitzacions sindicals, amb la guia de relleu cooperatiu elaborada en la present
convocatòria, i elaborant altres materials audiovisuals i/o postcasts amb experiències de
relleu que puguin ser d'interès

Una primera proposta nova seria treballar proactivament amb els sindicats per tal de generar
una dinàmica de treball comú periòdica que serveixi de mecanisme de detecció d’empreses
que siguin susceptibles de passar la seva propietat a mans de les persones treballadores.

Una segona proposta de continuïtat és fer accions formatives a les seccions d’acció sindical
dels diferents sindicats.

Una tercera proposta és la definició d’un mapa d’actors més enllà dels ja treballats -
associacions de comerciants, tècniques de promoció econòmica, Reempresa i sindicats- en
els què es pot incidir per facilitar la detecció precoç del relleu cooperatiu, prioritzant aquells
que pensem que poden tenir més capilaritat al territori. D’entre aquest, una possible opció de
treball és fer formacions a Consells Comarcals o àrees de Promoció Econòmica de diferents
municipis.

Totes aquestes accions, orientades a la detecció precoç de casos susceptibles de relleu
cooperatiu i al treball conjunt amb altres agents per tal de cooperar per a l’èxit de la
continuïtat d’empreses en format cooperatiu, ho farem de la mà del GT-Relleu de la XAC i de
la comissió de Sindicats.
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1. Introducció
Aquest passat curs l’activitat de l’eix ha tornat a estar marcada per la covid-19, tenint en
compte la inestabilitat de la calendarització dels projectes educatius degut al confinaments
de grups i també a les dinàmiques dels centres, que valorem que s’han notat més proactives
que altres cursos (ha costat molt més que altres convocatòries concertar activitats).

Hem seguit desenvolupant tallers i xerrades, rutes cooperatives i acompanyament als centres
en la creació de cooperatives d’alumnes. Un dels objectius era arribar més als centres de
Formació Professional (especialitzacions a les que creiem que té tot el sentit apropar l’ESS
perquè l’entenguin també com ha sortida laboral) i ho hem aconseguit.

Ea. Tallers cooperatius a les escoles
- Participació a una activitat per a joves sobre el model de cooperativa - CooperaSec

(20 de novembre)

En aquesta sessió es van plantejar, d'una banda,
les realitats genèriques del cooperativisme com
a iniciativa d'emprenedoria dins l'economia
social i solidària i com a projecte empresarial,
mitjançant una (entrevista a Xavi Latorre, de
CooperaSec. També es va aportar informació
sobre formes de finançament i assessorament,
de la mà de l'organització, Emprenedoria. Tots
aquests continguts es van exemplificar amb

l'experiència del naixement de la cooperativa Reflexes.

La sessió es va gravar i està penjada al Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=paxFLvJ0n0U

- Taller Instacoop a l’Institut Lopez Vicuña - 14 i 28 de gener

En aquesta ocasió el taller es va dur a terme en dues sessions d'1,5 hores en comptes d'en tres
d'1 hora, ja que per horaris i calendari es va haver d'adaptar així. En la primera sessió, es van
crear els 4 equips de treball, es van donar les instruccions inicials i prendre les primeres
decisions (assignació de salaris, organització de funcions societàries i executives). Un cop fet,
es va procedir al procés de compra del material i disseny del cartell. Es va facilitar certa
informació de partida de cada entitat de la qual s'havia de fer el pòster i es va permetre fer
recerca durant el final de la primera sessió per poder anar confeccionant el pòster. Es va
facilitar també el full de comptabilitat per fer un seguiment de les despeses i ingressos.
L'actitud dels diferents equips de treball va ser molt positiva i es van mostrar receptives i
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treballadores. En la segona sessió es van acabar els pòsters, es van fer les votacions i donar
les recompenses econòmiques i es va finalitzar la comptabilitat amb el pagament d'impostos,
assignació de partides i fons de reserva i repartiment de beneficis. Es va fer una reflexió final
sobre la mateixa experiència valorant els aprenentatges adquirits, les dinàmiques observades
i viscudes, la confrontació de models observada, i va ser molt ric veure i percebre les
aportacions que feien les joves de la pròpia experiència.

- Tallers al Centre Urquinaona

19/11/2020 - Taller introductori a l’ESS (virtual). En aquesta sessió online, després de resoldre
unes petites incidències de connexió, es va poder apropar a l'alumnat de Cicle Formatiu de
Grau Mitjà els diferents conceptes al voltant de l'ESS i el Cooperativisme. Per trencar el gel es
preguntava a l'alumnat que es fixés en la samarreta que portaven posada (algun pijama
també hi havia). Se'ls demanava que es fixessin en primer lloc amb el preu de la samarreta i
en segona instància amb el lloc de producció d'aquesta. Es buscava reflexionar al voltant de
com pot ser que les samarretes que es produeixen més lluny tinguin el preu més baix
generalment. Conceptes com mà d'obra barata, falta de condicions laborals dignes, matèria
primera barata anaven sortint a través del xat del Google Meet o de l'altaveu. Seguint amb
aquest exemple inicial es preguntava què és una necessitat i què és l'economia, i es
reflexionava sobre que en l'economia capitalista el capital és el que està al centre i en canvi
en l'ESS la persona és qui es posa al centre. Algun dels joves de més edat anava interpel·lant al
formador i anava reflexionant sobre la importància de les condicions laborals dignes
(exposava la seva experiència personal en el món laboral) i mostrava interès pel que s'anava
explicant. Generalment la participació costava tot i que quan es feien preguntes a respondre
pel xat hi havia forces respostes. Seguidament es tornava a agafar l'exemple de la samarreta i
es preguntava a l'alumnat que d'entre un seguit de 8 criteris, triessin quins 3 eren els que
consideraven prioritaris si elles fossin productes de samarretes. En funció de les respostes es
feia un seguit de reflexions sobre quins d'aquests criteris eren més propis del model capitalista
(la majoria de respostes), quins de l'ESS (minoria) i quins del model cooperatiu (només una
resposta en la línia). Seguidament s'introduïen els valors i principis de l'ESS i del
cooperativisme, fent èmfasi en l'ànim de lucre i reflexionant al respecte. S'exposaven els
requisits per muntar una cooperativa i es posaven exemples de diferents tipus de
cooperatives en funció del tipus d'activitat. Es busca que els exemples siguin de cooperatives
properes al territori i de sectors de producció o serveis diferenciats. A continuació s'explica
Pam a Pam i les xarxes de l'ESS i el cooperativisme que existeixen en l'àmbit local, estatal i
mundial. Per acabar es fa una comparativa de models (aquest era un dels punts que el
professor referent del grup tenia força interès a poder tractar) i s'acabava la sessió tornant a
la samarreta i preguntant que si decidissin emprendre en el futur, en quina forma jurídica
creuen que els convenceria més, fent una darrera reflexió sobre a què es considera
emprendre. Amb els problemes tècnics inicials no va donar temps a poder demanar dubtes o
que fessin preguntes i la sessió va finalitzar.
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21/04/2021 - Taller introductori a l’ESS (virtual). Sessió online, més multitudinària que cap
altre, amb alumnat de Cicle Formatiu de Grau Superior. Es segueix l'estructura pròpia del taller
introductori amb una alta resposta per part de l'alumnat que es mostra actiu en el xat del
Google Meet. Es va seguint amb la implementació de les diferents fases de la xerrada i en el
moment d'abordar els 3 criteris que seleccionen dels 8 possibles ens allarguem una mica més
del previst a causa de les intervencions i les interpel·lacions mútues que fan les joves sortint
reflexions interessants sobre model productiu i econòmic. La xerrada segueix avançant i cal
córrer al final, ja que el temps es tira a sobre. La valoració per part de la professora és positiva
qui en una breu trobada virtual en acabar posa en valor la participació de l'alumnat a qui
normalment costa motivar en les sessions online.

29/04/2021 (Grup 1) - Taller introductori a l’ESS (presencial). Primera xerrada presencial sobre
introducció a l'ESS i cooperativisme que es pot fer durant el curs 2020/2021. La dinàmica és
igual que les xerrades virtuals, començant per la pregunta de la samarreta, en aquest cas
responent a mà alçada a les preguntes (evitant moure's per l'aula i afavorint complint amb les
mesures de distància social). La sessió va avançant amb una participació irregular per part de
l'alumnat. Algun ho fa de manera activa i una part costa que segueixin el fil i prestin atenció. El
professor va contribuir al fet que l'alumnat atengui i segueixi la sessió. Algunes reflexions que
fan porten a aprofundir en temes com l'afany de lucre i els tipus de cooperativa que existeixen.
La sessió acaba uns pocs minuts abans i no hi ha preguntes ni dubtes, situació que fa que el
professor aprofiti per fer alguna pregunta per aprofundir sobre el model cooperatiu.

29/04/2021 (Grup 2) - Taller introductori a l’ESS (presencial). La sessió es duu a terme a l'hora
amb 2 grups classe diferents, que a causa de les mesures de grups estables no es poden
barrejar entre si. De fet, com la sessió és presencial i cal desinfectar l'aula entre una classe i
l'altra, s'inicia uns minuts més tard del previst la sessió, fet que facilita anar preparant
tècnicament la sessió, ja que té una mica de complicació perquè caldrà projectar en dues
aules a la vegada la presentació de suport. La sessió comença amb certa dificultat, ja que tot i
estar les dues aules porta amb porta i estar el formador en mig de les dues fent la presentació
hi ha certa dificultat en què se l'escolti. Cal fer un esforç per part de totes per tal de seguir les
explicacions. Això no afecta però a la participació de les joves, que van intervenint i responent
a les preguntes que se'ls hi fa, però que provoca haver d'anar repetint el que comenten per tal
que les participants de l'altra aula sentin el que estan dient. Tot i això la sessió es va
desenvolupant amb agilitat i es poden abordar tots els aspectes i reflexions que es pretén
normalment amb aquesta sessió. El professor va fent alguna intervenció que lliga el contingut
de la xerrada amb aspectes que estan treballant a FOL en aquell moment. La sessió acaba a
l'hora i amb temps per algunes preguntes finals de l'alumnat.

- Tallers d’introducció a l’ESS a l’INS Rubió i Tudurí (sessions online)

Grup 1 (15/03/21). Es va fer la sessió de manera online amb un grup reduït de joves participants
de Cicle Formatiu de Grau Superior. S'inicia la sessió amb la pregunta de la samarreta (preu
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Vs. lloc de producció) buscant reflexionar sobre conceptes com mà d'obra barata, condicions
laborals i salaris dignes, matèria primera barata... Ja es veu amb aquesta primera pregunta
que es tracta d'alumnat de més edat, havent-hi alguna persona de més de quaranta anys
que va podent fer aportacions interessants al respecte dels conceptes que es van apropant.
La presentació segueix amb què mirin de definir què és l'economia, i es reflexionava sobre que
en l'economia capitalista el capital és el que està al centre i en canvi en l'ESS la persona és qui
es posa al centre aprofitant per explicar els principis i valors de l'ESS i del cooperativisme. En
tractar-se d'un grup reduït les aportacions sobretot es feien de veu més que pel xat, fet que
afavoria que sortissin reflexions interessants sobre els conceptes que s'anaven tractant però
que a la vegada donava més protagonisme a aquells que més intervenien. Seguint amb la
presentació i reprenent l'exemple de la samarreta, es preguntava que d'entre 8 criteris,
seleccionessin quins 3 creien que eren més rellevants en el cas que fossin productores de
samarretes. En funció de les respostes es reflexionava sobre quins d'aquests criteris eren més
propis del model capitalista, quins de l'ESS i quins del model cooperatiu d'empresa,
evidenciant-se que el model capitalista és el que està més integrat en l'imaginari col·lectiu
d'un bon model d'empresa. Apareixia llavors el concepte de l'ànim de lucre i la diferència amb
el voluntariat que sovint es confonen conceptes. S'exposaven les particularitats del model
cooperatiu, els drets i deures i es posaven exemples de diferents tipus de cooperatives en
funció del tipus d'activitat. S'apropen cooperatives properes al territori i de sectors de
producció o serveis diferenciats. Aquí la professora demana si hi ha exemples de cooperatives
del sector d'estudis propis del cicle formatiu. Per anar acabant, i a causa de les intervencions
que s'han anat produint s'explica molt breument què és Pam a Pam i quines xarxes de l'ESS i el
cooperativisme que existeixen en l'àmbit local, estatal i mundial. Per acabar es passa per
sobre amb la comparativa de models capitalista i de l'ESS i s'acabava la sessió preguntant si
en el supòsit que vulguin emprendre (fent la reflexió pertinent sobre que vol dir emprendre) en
quina forma jurídica creuen que ho farien. La sessió finalitza amb una intervenció final de la
professora i un agraïment a la participació i aportacions fetes per l'alumnat.

Grup 2 (19/03/21). La segona sessió amb aquest centre i amb la mateixa professora també es
va fer de manera online i també amb un grup reduït de joves participants però aquest cop
procedents d'un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. S'inicia com sempre la sessió amb la pregunta
de la samarreta (preu Vs. lloc de producció) buscant reflexionar sobre conceptes com mà
d'obra barata, condicions laborals i salaris dignes, matèria primera barata... tot i ser un grup
reduït costa que participin i la professora demana que ni que sigui responguin pel xat del
Google Meet (plataforma amb la qual s'està duent a terme la sessió online). Segueix la
presentació amb la definició d'economia, i es diferencia l'economia capitalista de la de l'ESS
fixant-se en el fet que està al centre en cadascuna (capital Vs. persones). S'expliquen els
principis i valors de l'ESS i del cooperativisme. Sembla que mica en mica la participació de
l'alumnat va essent més activa, tot i que costa que intervinguin. Seguint amb la presentació i
reprenent l'exemple de la samarreta, es pregunta que triïn quins 3 d'entre 8 criteris,
seleccionarien com a més important en el cas que fossin productores de samarretes. Es busca
reflexionar sobre quins d'aquests criteris són més propis del model capitalista, quins del model
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de l'ESS i quins del model cooperatiu d'empresa, essent el model capitalista que més adeptes
capta l'atenció. Es tracta llavors el concepte de l'ànim de lucre. S'exposen les particularitats del
model cooperatiu, els drets i deures i es posen exemples de diferents tipus de cooperatives en
funció del tipus d'activitat. S'apropen cooperatives properes al territori i de diferents sectors de
producció i serveis. S'explica què és Pam a Pam i quines xarxes de l'ESS i el cooperativisme
existeixen en l'àmbit local, estatal i mundial. Per acabar es fa una comparativa de models
capitalista i de l'ESS i s'acaba la sessió parlant d'emprenedoria (que vol dir emprendre) i se'ls hi
pregunta quina forma jurídica els atreu més en cas de fer-ho. Acabem amb temps que
puguin fer preguntes o reflexions que hagin quedat pendents i amb una intervenció final de la
professora.

- Taller a les Escoles MInguella (10/6/2021)

Instacoop

- Grup 1: En aquesta ocasió el taller d'instacoop es duu a terme en una única sessió de 3
hores 3,5 comptant descans) en comptes d'en tres sessions d'1 hora cadascun. Aquest
model de realització del taller, facilita la implicació de les joves, ja que tenen temps per
anar entrant en matèria i poder així anar integrant a través de la vivència els diferents
continguts que es pretenen treballar amb la dinàmica. La composició dels equips va
resultar una mica desigual, i es van evidenciar ritmes de treball diferenciats, tot i que al
final, la implicació de tots els alumnes va permetre presentar un pòster i fer-ne una
valoració positiva. Les conclusions extretes del taller van ser en alguns casos força
genèriques però van permetre introduir la següent dinàmica de la xerrada
introductòria a l'ESS i el cooperativisme vinculant continguts treballats en el taller
d'instacoop.

- Grup 2: Mateix format que el que hem explicat en el grup anterior. El grup es va mostrar
participatiu i engrescat amb l’activitat, a mesura que va anar avançant el matí.

Taller introductori a l’ESS

- Grup 1: El taller es duia a terme a continuació del taller d'instacoop, fet que permetia
poder aprofitar reflexions i vivències recents del mateix taller per introduir els
conceptes propis de la xerrada (què és economia, principis d'equitat i democràcia,
diners Vs. persones al centre, afany de lucre, repartiment de la riquesa, condicions
laborals dignes, consum responsable, en són alguns exemples). La participació de
l'alumnat no va ser tan alta com en altres ocasions, en primer lloc pel cansament
acumulat (no només el mental de més de 4 hores tractant el tema sinó físic, ja que
venien de 3 dies de colònies) i en segon lloc en tractar-se també de joves de 3r d'ESO
que no tenen tan interioritzats alguns aspectes del mercat laboral o de la realitat
socioeconòmica que s’estava treballant. En general, però, la sensació va ser positiva i
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es van poder extreure conclusions interessants a partir de les aportacions de les
participants.

- Grup 2: Format i valoració similars a les de l'altre grup. Vam tenir poc temps per fer la
introducció a l'ESS de manera dinàmica: vam aprofitar el temps que teníem per
plantejar conceptes generals i també parlar-los de l'ESS a través del consum,
visualitzant el vídeo de la campanya jotrio.cat (La Coordi).

Tallers introductoris a l’ESS i al cooperativisme a l’Escola Virolai (14/10/21)

- Grup 1 (1r Batxillerat): La sessió va comptar amb una alta participació de l'alumnat, qui
es mostrava crític amb la proposta que s'apropava i evidenciava com els principis i
valors del capitalisme estan molt arrelats en el si de les generacions és joves. També,
però, es mostraven veus dissonants que posaven en dubte les lògiques actuals. Quan
s'interpel·lava a l'alumnat aquest mirava de respondre i quan se'ls feien reflexions
crítiques i de qüestionament del ja establert, es mostraven obertes i predisposades al
debat i la reconsideració.

- Grup 2 (1r Batxillerat): Començant per la pregunta de la samarreta, es tracta d'una
dinamització on veure de forma pràctica i molt visual les majories de consum. La
sessió va avançant amb una participació notable per part de l'alumnat. Algun ho fa de
manera activa, però d'altres no en participen tant. La professora contribueix fent
aportacions en relació a l'assignatura d'Economia i d'Empresa. Algunes reflexions que
fan porten a aprofundir en temes com l'afany de lucre. Es finalitza la sessió amb la
pregunta de si durien a terme un projecte dins de l'ESS i del cooperativisme; sembla
que tot i que entenen les qüestions de justícia social i de transició ecosocial, mantenen
certa visió de caràcter competitiu i de benefici o lucre societari.

- Grup 3 (2n d’ESO): La sessió es centra en un guió que respon no només al propi taller,
sinó també a un llistat de preguntes que se'ls hi ha fet arribar a l'alumnat per part del
professor i a les que han de donar resposta a través de la nostra xerrada. La sessió va
avançant amb una participació notable per part de l'alumnat, però sobretot amb
preguntes sobre la nostra pròpia experiència com a cooperativistes i molts dubtes són
a nivell laboral i de sou. Algun ho fa de manera activa, però d'altres no en participen
tant. La professora contribueix fent aportacions en relació a l'assignatura de creació de
cooperatives. La sessió acaba uns minuts més tard i com a tal la conclusió es fa de
forma ràpida; s'intenta resumir i deixar clar els grans punts que s'han tractat.

Aquest curs també ens han arribat demandes que finalment no han acabat en un taller
dinamitzat per part nostre, ja sigui per casuístiques relacionades amb la Covid-19 (grups
confinats o canvis de dates), perquè hem optat per passar al professorat línies generals i
guions perquè poguessin desenvolupar elles mateixes els tallers o simplement perquè
finalment el centre ha decidit no fer l’activitat (o no ha pogut fer-la). Els centres i projectes
amb qui hem tingut contacte però no hem realitzat cap acció a l’aula són l’Institut Josep
Comas i Solà (Trinitat Vella), l’Escola del Treball (Eixample), el Col·legi Lestonnac (Eixample),
l’Institut Anna Gironella (Mundet) i el projecte Insercoop.
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Rutes cooperatives a les escoles

- Rutes cooperatives amb 3 grups de l’Institut Joan Pelegrí el dimecres 24 de febrer:

Grup 1
La ruta cooperativa es va focalitzar en l'espai de Can Batlló i els projectes presents allí.
Primerament, es va situar a les joves amb el projecte participatiu veïnal de Can Batlló, com
espai recuperat i quins són els eixos de treball: projectes comunitaris veïnals i projectes
socioeconòmics cooperatius. La resta de la visita es va centrar en aquests últims.
Així doncs, es va visitar l'Ateneu Cooperatiu Coòpolis, explicant les funcions i tasques de
divulgació i promoció del cooperativisme, així com de l'acompanyament i incubació de nous
projectes cooperatius, tenint en compte els eixos de treball així com els cercles sectorials
(migracions i transició ecosocial). Seguidament, es va visitar la cooperativa Arcàdia, projecte
d'escoleta amb primera infància i futurible Institut Escola. Vam finalitzar la ruta amb la visita
de l'Economat Social, botiga agroecològica i projecte de cooperativa mixta de treballadores i
consumidores.

Grup 2
Vam començar la ruta a Can Batlló, explicant la història de lluita veïnal per recuperar l'espai i
també els diferents projectes que fan de Can Batlló un espai comunitari ple de vida. Vam
repassar també alguns dels seus projectes amb activitat econòmica, com La Fusteria, el bar o
Coòpolis, introduïnt així el cooperativisme i l'ESS.
Tot seguir vam pujar fins La Comunal, espai en el que vam poder parlar amb La Directa, La
Deskomunal i Irídia, a l'hora que coneixíem les característiques arquitectòniques principals de
l'espai, dissenyat per La Col.
Valorem molt positivament les visites, ja que pensem que les joves van poder conèixer de
primera mà la manera de treballar de les cooperatives, les seves característiques i
dinàmiques principals. Pensem també que conèixer diferents projectes ajuda a ressaltar la
heterogeneïtat de sectors de l'ESS.

Grup 3
Ens vam trobar amb un grup de 15 joves de l'institut Joan Pelegrí a les portes de la Comunal de
Sants. Allà ens vam trobar amb la Yolanda - persona que gestiona l'espai - i un company de
l'Aula d'Idiomes perquè ens expliquessin el projecte cooperatiu de La Comunal. Ens van
explicar el significat de l'edifici i la seva història i ser-hi també ens va permetre conèixer de
primera mà algunes de les cooperatives residents a l'espai: l'Aula d'Idiomes, la Deskomunal i La
Directa.
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Després d'això, ens vam dirigir cap a Can Batlló. Pel camí vam aturar-nos a explicar la història
de la Lleialtat Santsenca, un espai també molt vinculat a la història cooperativista de Sants.
Per arribar a Can Batlló vam acostar-nos abans per l'edifici de la cooperativa La Borda, i vam
aprofitar per explicar el model d'habitatge cooperatiu. Finalment vam acabar a Can Batlló on
vam poder explicar el projecte social al darrere de la reivindicació de l'ús dels espais de Can
Batlló per acabar presentant el projecte de Coòpolis i els projectes i eixos que desenvolupa.

Rutes cooperatives amb dos grups de l’Institut Joan Pelegrí el 10 de març:

Grup 1
Amb el grup de joves vam visitar La Comunal, de la mà de les cooperatives que hi treballen.
Vam poder parlar amb l'Aula d'Idiomes, la Deskomunal i també Irídia, a més de comptar amb
l'explicació de la història de l'edifici i també de les seves característiques arquitectòniques
principals.
Tot seguit vam acostar-nos un moment a Plaça Osca per mostrar a les joves la seu de la
Federació de Cooperatives de Treball i de Coop57, fent-los un rapid resum d'aquests projectes.
Va ser una visita de només una hora amb molta informació de moltes persones diferents però
que valorem molt positivament ja que les joves s'enduen una foto del que és el
cooperativisme, de les seves dinàmiques i
característiques principals i també de la heterogeneïtat
de projectes que composen l'ESS.

Grup 2

El segon grup va començar a Can Batlló, coneixent la
història del recinte i el projecte de Coòpolis, i va acabar a
La Comunal, visitant els projectes que hem explicat en el
recorregut del grup anterior.

Cooperatives d’alumnes
- Cooperativa d'alumnes Institut Consell de Cent

A continuació expliquem breument les sessions del projecte en aquest centre, que ha comptat
amb la participació de 16 alumnes.

- Introducció a les cooperatives d’alumnes

29/01 sessió 1: per què fer una empresa cooperativa? dinàmica de les necessitats
Es presenta Coòpolis i la tasca que fem. Comencem a plantejar i debatre amb les joves el per
què es formen les empreses: donen riquesa, generen ocupació, aporten béns de consum…
Posteriorment duem a terme la dinàmica de necessitats organitzant segons necessitats
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bàsiques, valor monetari que se li dóna i sostenibilitat medioambiental. A partir d’aquí es
debat les diferències d’ordre segons el criteri i per tant es pot comparar la realitat capitalista
vers els valors cooperatius i de l’ESS.
Es planteja de deures per la següent sessió que vagin pensant a què voldrien dedicar el seu
projecte cooperatiu i a la vegada s’informin sobre els principis i valors cooperatius i de l’ESS.

08/02 sessió 2: hi ha alternativa? dinàmica de la samarreta
Fem seguiment d’expectatives i preguntes que hagin sorgit des de l’anterior sessió.
Iniciem la dinàmica del Preu de la samarreta, on trien recursos i salaris segons com voldrien
comprar, produir, transportar i vendre el seu producte. D’aquí sorgeix el debat sobre formes
més justes, socials i solidàries de portar a terme el seu projecte. Introduïm finalment els
principis i valors cooperatius i de l’ESS.
Es planteja de deures per la següent sessió que triin el seu sector, s’agrupin ja en equips de
treball segons aquests interessos i vagin pensant l’objecte de la seva cooperativa.

- Quina cooperativa volem?

22/02 sessió 3: rols i funcions societàries i laborals, dinàmiques del jo al nosaltres i dinàmica
del rellotge de sorra
Es fa seguiment de les idees al que es vol dedicar la cada cooperativa. Es decideix que una
d’elles porti una cafeteria o espai d’alimentació al propi institut; l’altra cooperativa també es
situaria a l’institut i vendrien productes de papereria pels estudiants i professorat, així com
objectes de decoració segons dates i festius.
Es prossegueix amb la dinàmica del jo a nosaltres, autoreflexió sobre punts forts i habilitats
per, posteriorment, veure quin rol jugarà cada persona en la seva cooperativa. En paral·lel
s’explica l’organigrama bàsic que ha d’assumir la cooperativa, acabant de situar-se.
Feina posterior a la sessió: que organitzin un document on s’expliqui la divisió de
responsabilitats i feines i qui assumeix cada una.

- Posem en marxa la cooperativa

15/03 sessió 4: Missió, visió i valors + Pla de Sostenibilitat
Es planteja la dedicació i objecte de les cooperatives, ja que s’està pactant amb el centre
necessitats i possibilitats. Finalment s’estableix una cooperativa d’acompanyament educatiu
als joves de 1r d’ESO i venda d’objectes de papereria per als joves i professorat i una altra
cooperativa com un petit Economat.
Plantegem el debat sobre Missió, visió i valors, que cada cooperativa comença a treballar.
També es presenta l’eina Canvas social per tal de realitzar el Pla de sostenibilitat. Aquest últim
queda per treballar-se en altres sessions amb la pròpia professora de l’assignatura.
La següent sessió es treballaran els Estatuts.

22/03 sessió 5: Estatuts
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Es comença a treballar els Estatuts de les cooperatives, seguint una base plantilla, on es
plantegen tots els elements que han de regir la seva organització.
De cara següent sessió, s’haurà de prosseguir treballant dit document per poder-se finalitzar i
aprovar.

26/03 sessió 6: Assemblea de Constitució
Les dues cooperatives revisen els Estatuts i els tanquen. Tot seguit, s’inicia la primera
Assemblea, que serà de Constitució, i signen dit document.

12/04 sessió 7: treball per àrees de gestió i execució
Es comença a treballar en parelles de persones que s’encarreguen de cada àrea de gestió:
producció o activitat, personal, finances, comunicació i màrqueting. S’elaboren plans de
treball i es comencen a compartir amb la resta de sòcies.

26/04 sessió 8: revisió plans de treball de les àrees
Es revisa la feina feta per cada àrea i s’aproven els plans de treball de cada una. En paral·lel,
durant aquestes setmanes, s’ha iniciat una activitat de comunicació amb el centre per poder
anar començant l’activitat en el propi espai i quins pactes s’han de dur a terme amb
Consergeria i Secretaria del centre per poder iniciar l’activitat.

10/05 sessió 9: inici de l’activitat
Tancament del procés i despedida. Una cooperativa, anomenada Consell’s Corner, inicia
l’activitat el mateix dia: lloc de venda d’esmorzars a l’hora del pati. L’altra cooperativa,
anomenada Conselleres, inicia l’activitat aquella mateixa setmana: acompanyament en
hàbits i tècniques d’estudi per alumnat de 1r i 2n d’ESO del mateix centre.

Un cop finalitzat el procés de creació de cooperatives d'alumnes, s'havien constituit 2 cooperatives
de 8 alumnes de 1r de batxillerat social-humanístic cada una. La cooperativa Consell's Corner va
iniciar la seva activitat d'ofertar esmorzars a l'hora del pati en el propi Ins Consell de Cent tres dies a
la setmana. La cooperativa Conselleres va iniciar la seva activitat d'ofertar un acompanyament
acadèmic a l'alumnat de 1r de l'ESO del propi centre, així com també un servei de venda de material
escolar a l'espai de Consergeria del propi centre.

A més a més, concluir que les joves que han dut a terme aquest procés han pogut vivenciar el
treball en equip i la creació i concreció d'un projecte propi d'on se sentin protagonistes en els
debats i decisions; tot enfocat des d'una perspectiva inclusiva, participativa i horitzontal.
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Altres projectes iniciats

A principis del curs 2020-21 vam iniciar dos processos d’acompanyament a la creació de
cooperatives d’alumnes més: a l’Institut Viladomat i a l’Institut P.R.Picasso, centres en els quals
ja havíem realitzat accions els cursos anteriors.
En el primer cas, finalment el responsable de l’activitat va decidir tirar endavant sol el projecte,
amb menys intensitat (amb un format diferent) i amb menys vinculació amb l’ateneu de la
que hi havia prevista. En el segon cas, canvis en l’assignatura (que era una optativa) van fer
impossible continuar amb l’activitat.
Així doncs els dos tallers fets en aquests centres, que havien de ser l’inici de l’acompanyament
a la creació d’una cooperativa d’alumnes, han acabat sent tallers introductoris a l’ESS.
Pla d’actuació al professorat

1. Laura Férriz - IES Lluïsa Cura: Sessió online per conèixer més a fons el projecte de les
cooperatives d'alumnes (objectius, metodologia i calendaris) per poder portar el
projecte al centre escolar.

2. Mariona Farré - Institut Pablo Ruiz Picasso: Reunió de seguiment per calendaritzar el
projecte de cooperatives d'alumnes i valorar possibles projectes amb les alumnes
(activitats sobre cooperativisme a l'aula dinamitzades per la professora).

3. Jordi Escuder - Institut Viladomat: Reunió per presentar objectius i metodologia de les
cooperatives d’alumnes i esbossar un primer calendari pel projecte.

4. Sergi Ortega - projecte Insercoop: Reunions i diverses trucades per trobar l’encaix amb
les necessitats del grup de joves del projecte. Finalment no vam realitzar l’acció
acordada (una visita a la Fusteria de Can Batlló) per temes relacionats amb la
covid-19 i problemes de calendaris.

5. Xavier Serra - Centre Urquinaona: Reunió per conèixer les necessitats de les alumnes i
els objectius que volia treballar el professor. En aquest centre hi vam acabar realitzant
diversos tallers.

6. Trobada amb Can Calopa - L’Olivera: Reunions per establir una col·laboració entre
centres educatius de Barcelona i Can Calopa, oferint i vehiculant algunes visites o
formacions in situ a Can Calopa de cicles vinculats a àmbits propis de l’espai. Treball
sobre principis i valors de l’ESS i cooperativisme de manera vivencial i exemplificant-ho
amb el que es pot experimentar en una visita al recinte.

7. Trobada amb La Comunal i La Lleialtat Santsenca (i diversos intercanvis de mails) per
mirar de crear un catàleg unificat de rutes pel barri de Sants, combinant
cooperativisme i història (Can Batlló, La Lleialtat i La Comunal). En aquest sentit també
teníem una reunió prevista amb la comissió d’activitats de Can Batlló però s’ha acabat
programant per aquest curs.

8. Rafael Llauradó - Escola Anna Gironella: diverses trucades per detectar necessitats i
objectius de la demanda; per impossibilitat de realitzar el taller vam acabar fent un
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acompanyament virtual perquè el poguessin realitzar elles mateixes, enviant-los un
esquema precís de la sessió i resolent dubtes sobre la dinamització.

9. Maria Concepció Bernadas Riba - Institut Consell de Cent: Quedada per detectar
necessitats i objectius en relació a la creació de la cooperativa d’alumnes que hem
acabat desenvolupant al centre.

10. Pep Comas - Col·legi Lestonnac: Trucada i intercanvis de correus en relació a
VilaESScoop (realització de l’scaperoom), per detectar possibles necessitats formatives
de les alumnes.

Valorar que havíem acordat una formació - acompanyament a professorat amb dos-tres
professors de l’Institut Consell de Cent per setembre-octubre 2021 i que aquesta no s’ha
acabat desenvolupant. Queda per la propera convocatòria, si s’escau.

Altres accions de naturalesa complementària

a) Coopolis of Can Batlló: a laboratory for
public-cooperative-communitarian managment
(4 de novembre, virtualment)
El 4 de novembre vam participar a una sessió amb l’alumnat del
postgrau Projective Cities (Architecture and Urban Design) de
l'Architectural Association Graduate School de Londres on vam
presentar el projecte de Coòpolis.

b) Entrevista per estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambiental (ICTA) (10 de desembre, virtualment)
Entrevista de Sara Maestre Andrés, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia
Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El projecte pretén analitzar les experiències de col·laboració entre les iniciatives
autogestionades/procomú i l'administració pública, el que es coneix com a
co-producció procomú.

Realitzen entrevista amb Coòpolis per a poder conèixer la nostra opinió i experiències
de col·laboració amb l'administració pública i comprendre millor l’organització interna i
acció col·lectiva de les iniciatives procomú per a promoure aquesta coproducció
procomú.

c) Traducció al castellà de dos tríptics elaborats per Coòpolis per la UOC
Des de l'assessoria jurídica de la UOC van sol·licitar l'autorització per a fer la traducció
al castellà dels dos tríptics elaborats per Coòpolis:
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● Coòpolis i Espai Torre Jussana (2018) Tríptic: Cooperativa o associació?
(http://www.tjussana.cat/repositori/AssociaciooCooperativa.pdf)

● Coòpolis. Passos per a constituir una cooperativa.
(https://bcn.coop/wp-content/uploads/2018/06/Desplegable_Passos_corregit
_impremta.pdf)

La traducció va ser a càrrec de la UOC amb la finalitat de fer-la servir com a recurs
extern a l'assignatura "Direcció i gestió de centres i programes d'educació social", del
Grau en Educació Social, per un període d'ús indefinit per l'accés dels estudiants
matriculats a l'aula virtual al Campus Virtual de la UOC. La previsió d'estudiants total és
de 59 matriculats per semestre.

d) Explicació del projecte Coòpolis i Can Batlló; i coordinació per la participació
d'estudiants d'arquitectura de la ETSAV en l'àmbit comunitari de Can Batlló
(22 de febrer, a Can Batlló)

El 22 de febrer vam dur a terme una ruta explicativa sobre Coòpolis i l'entorn on forma
part, Can Batlló, a estudiants d'arquitectura de l'ETSAV. La ruta està emmarcada en una
proposta més àmplia que hem coordinat, que consisteix en acollir un grup d'estudiants
de l'ETSAV a Can Batlló perquè puguin generar un espai de taller de l'assignatura dins
del recinte mentre pensen amb propostes que poden ser útils per a la rehabilitació del
complex de Can Batlló.

e) Estudis d'ambientalització dels estudiants de l'ETSAV a Coòpolis
(12 i 13 d’abril, a Coòpolis)

El 12 i 13 d'abril els estudiants de primer de carrer de l'ETSAV van estar fent ús de les
instal·lacions de Coòpolis per tal de dur a terme un estudi sobre l'ambientalització i
l'habitabilitat de l'espai i poder-ne detectar millores en l'eficiència energètica. L'estudi
es va iniciar amb una explicació de Coòpolis, els serveis que ofereix, els usos que se'n
fan de l'espai per part de persones que l'habiten habitualment, tant treballadores de
l'Ateneu Cooperatiu com persones vinculades a projectes incubats.

f) Participació a l'acte inaugural del màster d'ESS de GEZKI
(27 de setembre, a Donostia)

El dilluns 27 de setembre vam participar a
l'acte inaugural del Màster d'Economia Social i
Solidària de GEZKI (Euskadi). A la sessió vam
explicar el context de les polítiques públiques a
Catalunya i els casos de l'Ateneu Cooperatiu,
en concret de Coòpolis.
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Reptes de futur
L’Ateneu Cooperatiu planteja dins d’una de les seves línies estratègiques l’àmbit de la
formació professional i de la divulgació i empoderament de les persones joves de cara al seu
futur encarant una perspectiva cooperativista i des de l’economia social i solidària; enfocat
des d'una visió de l'educació contínua al llarg de la vida, pren força la necessitat de la
concreció de l'Àrea d'Educació, des de la qual es treballarà per generar un espai des del que
es gestionin formacions i acompanyaments educatius que vinculin i facin de pont els centres
educatius (concretament en la Formació Professional) amb l’àmbit socioeconòmic i
participatiu de l’ESS i del Cooperativisme.

A la pràctica, per dur a terme aquesta línia de treball, es conforma un servei de divulgació i
sensibilització però també d’acompanyament en eines formatives; aquest servei es
desenvoluparà a través de diferents formes de tallers i acompanyaments formatius,
inicialment més introductoris per progressivament introduir una major experiència vivencial a
través del treball per projectes, experimentant el cooperativisme, així com també donant més
importància a les formacions de professorat, per garantir la dotació d'eines dels agents que
estan presents de forma continuada en la formació de les joves en la Formació Professional.

Finalment, s'esdevé important poder fer un acompanyament com a figura pont entre els
centres educatius i els projectes socioeconòmics cooperatius i de l'ESS a través d'assegurar
unes pràctiques formatives de les joves en aquests projectes i espais.
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Fa. Creació de base de dades de prescriptores

- Base de dades de prescrivim cura digna

Mitjançant la campanya «Prescrivim
cura digna!» es vol reconèixer el valor
social de les iniciatives d’Economia
Social i Solidària que desplegen la seva
activitat en l’àmbit de treball de la llar i
les cures, perquè ofereixen un servei i
una atenció humana i propera centrat
en les necessitats de les persones i lliure
d’afany de lucre; i alhora, generen
ocupació de qualitat

Per aquest motiu hem elaborat un
catàleg recollint els serveis d’aquestes
entitats que en faciliti la seva prescripció
per part d’organitzacions socials,
ciutadania i amdinistraicons públiques.

Fb. Pla d'actuació amb prescriptores

1) Eix feminista de la Federació de Cooperatives de Treball

a) Reunió amb eix Feminismes de la FCTC (6/novembre, virtualment)
El 6 de novembre vam reunir-nos amb la Carme Giménez de l'eix de
Feminismes de la FCTC i la Dolors Ferré (equip tècnic), convocada per La ciutat
invisible (Ana Muñoz i Elba Mansilla) com a entitat de Coòpolis; i Almena
Feminista (Amanda Alexian).

Els objectius de la reunió van ser explicar el projecte “Relat feminista” i explorar
línies de continuïtat amb la FCTC, traslladar la feina que s’està fent sobre
sostenibilitats col·lectives i explicitar la demanda d’actualitzar el material de la
FCT sobre el Reglament de Règim Intern, per disposar d’un model amb
perspectiva feminista. També es volia poder explorar la possibilitat de tenir
recursos per estirar d’aquesta línia de treball i compartir què es vol fer com a
FCTC i si es considera que pot ser una línia de treball per

b) Participació a l'assemblea de la Comissió Feminista de la FCTC
(2/desembre, virtualment)
Vam participar, des de la línia estratègica d’economies feministes i de les
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cures, a una sessió de treball oberta de l’eix de feminisme de la FCTC per definir
les línies del pla de treball del 2021 en aquest eix transversal.

2) Participació a l’Estratègia 2030

Una vegada presentada l’ESS2030 la tardor del 2020, des de l’Àmbit PArticipat de l’ESS de
Barcelona, organ mixt del sector i l’Ajuntament de Barcelona on es concerten i es proposen
estratègies conjuntes entre els dos, va nomenar un Grup Motor per a que es fes responsable
de les feines de dinamització, implementació i seguiment dels objectius i projectes inclosos al
document de l’EESS2030 (https://essbcn2030.decidim.barcelona/)

Des de l’abril del 2020 Coòpolis forma part d’aquest
Grup Motor, compartint espai amb entitats de
segon grau i representatives de l’ESS. Durant la
present convocatòria s’ha participat a 6 trobades
del Grup Motor (18/01, 1/03/, 14/04, 07/06, 20/07 i 14/9
de 2021) i a les trobades plenàries de l’Àmbit
Participat (11/11/2020, 27/01/2021, en la qual
l’Ajuntament va presentar al sector el seu Pla
d’Impuls de l’ESS pel període 2021-2023, el
28/04/2021, on es va presentar públicament l’ESS2030) i també es va participar de l’Acte Públic
de presentació de l’Acord de Ciutat vers l’ESS2030 aprovada pel consistori de la ciutat el mes
de maig del 2021.

A més a més, el Bloc 4 és un dels projectes de ciutat inclosos a l’Estratègia, que ha d’estar al
servei, també, d’altres dels projectes i objectius previstos al document, pel que des de Coòpolis
s’ha assumit la responsabilitat de participar i dinamitzar les trobades del Grup de Treball
delegat del Grup Motor pel Bloc 4. Fins a la finalització de la convocatòria, i tal i com s’ha
explicat a l’Eix A, a l’apartat de Taula d’Agents pel Bloc 4, han participat d’aquest espai
Coòpolis, la FCTC, CoopCat i l’Ajuntament de Barcelona. A partir del desembre de 2021 està
previst que s’incorporin dues o tres entitats més a aquest grup de treball, i es comencin de
forma conjunta a establir els espais de governança del futur Bloc 4.

3) Detecció de necessitats dels barris

Per tal de definir un pla d’actuació amb les xarxes locals dels barris de Barcelona que
parteixen d’un teixit de l’ESS articulat hem estat entaulant reunions amb tres xarxes locals per
tal de definir les necessitats, proposar accions per donar-hi resposta i acabar amb un pla
d’actuació que les xarxes locals de Sant Andreu, Poble Sec i l’Eix Pere IV s’han compromès a dur
a terme9

9 veure eix A, a l’apartat “barris” per veure en què han consistit aquests plans de treball
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4) Reunió per la definició del PDE de Sants" (11/3/2021, virtualment)
L'11 de març vam trobar-nos amb la Mar Vallecillos, Direcció de Desenvolupament de
proximitat de BCN Activa, el David Gonzalez, tècnic de territori a Sants de BCN Activa, la
Meritxell Ribalta, tècnica de territori a La Marina de BCN Activa, la Merche Aviles, tècnica de
promoció econòmica del Districte de Sants-Montjuïc, el Xavi Latorre de Cooperasec, l'Ivan Miró
i el Lluc Hernandez de l'Impuls Cooperatiu de Sants i la Mercè Esteban de l'àrea de territori de
Coòpolis.
L'objectiu de la trobada fou pensar com es podria desenvolupar el Pla de Desenvolupament
Local del Districte de Sants-Montjuïc (2021-2023) des de les estructures de segon grau
representatives de l'ESS del Districte. Arrel de la reunió es va fer la proposta de que fossin les
xarxes locals del Districte de Sants - Montjuïc les que definissin una proposta de mesures per
incloure al PDE.

5) Reunió de seguiment del conveni de Goteo (5/febrer, virtualment)
El 5 de febrer es va dur a terme una reunió amb Goteo per tal de fer el seguiment de les
accions emmarcades en el conveni entre Goteo i Coòpolis. Les diferents línies d’acció que
estem treballant són les següents:

- Visibilització per part de Coòpolis dels projectes cooperatius amb processos de
crowdfunding en curs:
Hi ha diferents línies de treball i converses obertes amb entitats vinculades a Coòpolis
en matèria d’habitatge (Fundació La Dinamo i Sostre Cívic) i projectes incubats
(CoopDevs i Holon). Tot i que des d'aquí es puguin explorar eines i campanyes
específiques, continuem amb la idea de donar visibilitat específica als projectes de
crodfunding cooperatius en curs. En relació a aquest tema, Coòpolis a nivell primari i
com a part de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, ens comprometem a donar suport i
impuls comunicatiu al llançament de la campanya Crowdcoop i la jornada prevista
per al proper 24F.

- Seguiment de projectes que van fer la formació als mesos de maig i novembre:
Des de Coòpolis farem un sondeig a les entitats participants de la les formacions del
mes de maig (tallers amb cooperatives) i novembre (prescriptores), per fer-ne
seguiment. Ens interessa específicament conèixer quines cooperatives necessiten
acompanyament premium per a processos de més de 20K i quin tipus de consultes i
formacions estan rebent les prescriptores.

6) Detecció de necessitats de la LE Ambientalització i proposta de pla de treball amb
Espai Ambiental

Derivat de l’informe del balanç social i de les entitats del sector s’ha detectat la necessitat
d’impulsar accions en el marc de l’economia solidària per ambientalitzar els projectes d’ESS i
la ciutat. Per aquest motiu, hem estat elaborant un pla d’actuació amb l’Espai Ambiental que
tenia per objectiu aterrar accions que s’han compromès a desenvolupar per tal de donar
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resposta a les necessitats diagnosticades en aquesta línia.

7) Reunió d’equip “Transicions organitzatives feministes” (24/3/2021)
A la reunió hi van assistir la Georgina Casas, la Júlia Granells, la Marina Reig (XES), la Laura
Gràcia, la Queralt Ayuso i l’Elba Mansilla i tenia per objectiu la valoració de la formació “ètica
de la cura - CRAJ / Torre Jussana”; es va dur a terme una pluja d’idees per perfilar una jornada
de cara al març de 2022.

8) Reunió Coòpolis-Barcelona Activa i Dimmonds (UOC) per presentar el projecte
MatschImpulsa (9/4/2021)

Reunió amb la Núria Vega (Dimmonds-UOC) i la Beatriz Sánchez (Barcelona Activa) per
presentar a Coòpolis el programa formatiu i d'acompanyament MatchImpulsa
(https://matchimpulsa.barcelona/) d'acceleració dels processos de digitalització econòmica
de projectes d'ESS i transversalització de la perspectiva feminista.
Mitjançant la trobada, les companyes volien, d'una banda, contrastar el disseny, demanar
suggeriments i propostes de millora; comptar amb Coòpolis en qualitat de docents per a
algunes sessions i demanar un suport comunicatiu per a la cerca de projectes estratègics que
hi puguin estar interessats.

9) Trobada amb Càritas Diocesana (30 d’abril de 2021, a Coòpolis)
Trobada de 2 hores, en les que se’ls va fer una visita a Can Batlló com a espai comunitari, una
breu passada per La Borda, ja que algunes ja havien fet una visita a la cooperativa
d’habitatges aquella mateixa setmana de la mà de la Dinamo, i ens vam centrar en
l’explicació del projecte coòpolis i de la seva oferta de serveis i activitats, així com les línies
associades a persones en situació d’especial vulnerabilitat i/o migrades. Des de Càritas estan
en un procés d’optar a projectes que combinen accés a un habitatge amb itineraris, en alguns
casos d’atenció a emergència en primera instància, i en molts d’altres, d’inserció sociolaboral,
en el marc també d’un procés general de transformació d’alguns dels programes relacionats
amb la inserció de persones al treball degut als canvis legislatius i de normativa europea.
Tant pel projectes concrets de Mataró i al barri del Clot de Barcelona, que combinaran
aquestes dues activitats, com per la part de programes de formació i inserció laboral, es va
acordar que des de Coòpolis donaríem tot el suport que poguéssim donar, sobretot per les
línies d’habitatge cooperatiu, en línia de que les persones guanyin protagonisme en relació a
l’habitatge que puguin ocupar, ni que sigui sota la lògica de cooperatives únicament de
persones consumidores en ser equipaments dotacionals, però també a tots aquells enllaços
que es poguessin fer a projectes que tinguin una base col·lectiva i no tant processos
individuals d’inserció.

10) Reunió amb Barcelona Cuida (21 d’abril, virtualment)
Reunió amb Julie Marquiset per compartir els objectius i planificar l’acció territorial
desenvolupada durant el darrer quatrimestre de 2021, en el marc de la campanya Prescrivim
cura digna. Barcelona Cuida ens va compartir el mapeig d’entitats i serveis de cures
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públiques, privades i comunitàries dels districtes de Les Corts, Eixample, Nou Barris i Sant
Andreu.

11) Trobada amb el Ministerio de Trabajo y Economía Social (22 d’abril, virtualment)

Vam fer una trobada amb el Sotsdirector General del Ministerio i amb el seu tècnic principal
de suport. La convocatòria la van fer ells, amb la voluntat de conèixer de primera ma
l’experiència i el projecte Coòpolis. Segons el que ens van dir a la trobada, és molt possible que
caiguin fins a 100 M€ dels fons europeus de recuperació econòmica postpandèmia, i havien
iniciat una recerca a tot l’estat dels projectes o iniciatives de foment de l’ESS i de creació
d’ocupació, i arreu els havien dit que Coòpolis era un referent, així com el conjunt del
programa Aracoop i el projecte de la XAC. Havien fet ja contactes institucionals amb la
Direcció General de la Generalitat, però volien tenir informació de primera ma dels creadors
del projecte i de les persones responsables de l’execució de les activitats.

A la reunió vam apropar-los en conjunt d’aspectes essencials de la convocatòria de
subvencions, amb les seves virtuts i límits, així com els orígens del projecte i el seu
desenvolupament i creixement al llarg del 2014-2021, i també els vam apropar el procés de
constitució de la XAC i de les dinàmiques internes que s’hi estan generant, i que permeten fer
transferència de coneixement entre ateneus i fer de caixa de ressonància de les propostes a
d’altres territoris. Es va comentar la modificació de l’activitat dels AC en el context de
pandèmia, i la seva relació amb les altres línies de l’Aracoop (projectes singulars, postgraus...)
i les perspectives que es preveuen per la nova ordre, en el camí de desplegament del servei
públic per part dels AC.

Conclou la trobada amb la proposta per part de Coòpolis de poder fer formacions tant al
personal del Ministerio en cas que finalment s’ofereixi a les Comunitats Autònomes (que són
les que tenen les competències en ESS transferides) el programa amb la finalitat de poder fer
un seguit d’orientacions i recomanacions generals, i també es va fer l’oferta concreta de poder
fer transferència directa als territoris del Pais Valencià i de les Illes Balears per poder fer allà
una xarxa d’ateneus cooperatius.

12) Pla d'actuació amb prescriptores en el marc de la campanya “Prescrivim cura
digna”

Per a poder arrelar la campanya Prescrivim Cura Digna10 als territoris de la ciutat de Barcelona,
amb una perspectiva de treball en xarxa i de treball comunitari, hem constituït dos grups de
treball amb les entitats i cooperatives participants a la campanya, seguint una lògica de
proximitat territorial. L’objectiu és poder consolidar la xarxa de prescriptores de serveis de

10 Veure “creació de base de dades de prescriptores” de l’eix F per ubicar la campanya
Prescrivim cura digna
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cures dignes en els barris de tres districtes, establint vincles de confiança amb entitats i
serveis de proximitat. El dos grups de treball que es van constituir són els següents:

- Grup de treball pel districte de l’Eixample: Integral de Salut Cooperativa (seu a
l’Eixample dret), Mujeres pa’lante (seu a Sant Antoni) i l’Associació Més que Cures (seu
al Poble-sec)

- Grup de treball Zona Nord (Districtes de Nou Barris i Sant Andreu): Cooperativa Ca
l’abril  i Grup Som amb Tu (Nou Barris)

Fase 1. Preparació de l’acció territorial (juliol 2021)

1.1 Concreció de la base de dades

Es va realitzar una primera reunió el mes de juliol 2021 amb cada grup de treball (el dia 6/07
per l’Eixample i el dia 21/07 per la zona nord), per a identificar conjuntament els agents clau
dels districtes que s'hauran de contactar per a donar a conèixer el grup de treball, la
Campanya i les entitats de cada territori: es va definir el llistat de contactes, format per
centres de serveis socials, treballadores socials de CAP, entitats del tercer sector dirigides a la
gent gran, plans comunitaris, etc.
Aquesta base de dades es va poder definir gràcies a les aportacions de cada entitat i
cooperativa participant i gràcies al suport tècnic de Coópolis. Vam entrar en contacte
telefònic i per correu electrònic, per a poder garantir una base de contactes sòlida, amb les
persones següents: Suso López i Miguel Ángel Lozano, respectivament caps de projectes de Pla
de Barris Nou Barris i Sant Andreu, Marta Casas Morral, de Direcció de serveis socials del
districte de Nou Barris, Geles Martínez, treballadora social del CAP Sagrada Família i Isis Sainz
Planas, tècnica comunitària del PDC de la Sagrada família, Natàlia R. Martí i Albert Ayala,
tècniques comunitàries del Pla de Desenvolupament Comunitari de Navas. També vam
utilitzar les informacions dels Mapes de les cures per districte realitzats per Barcelona Cuida.

Reunió del grup de treball Eixample: van participar tres sòcies de Integral de Salut, Mujeres
pa’lante i Més que Cures.
Base de dades obtinguda: 41 agents
Entitats socials (18), Serveis socials i sanitaris (12) , programes de l’Ajuntament (4), projectes
d’acció comunitària (2), associacions de veïns i comerciants (2), universitat (1), perruquera a
domicili (1), equipaments (1).

Reunió del grup de treball zona nord : van participar Som amb Tu i Ca l’Abril.
Base de dades obtinguda: 18 agents per Nou Barris i 16 agents per Sant Andreu
Per Nou Barris: serveis socials i sanitaris (5), pla de barris (3), programes de l’Ajuntament (2),
equipaments (2), plans comunitaris (2), ASPB (2), contacte polític (1), entitats socials (1).
Per Sant Andreu: serveis socials i sanitaris (7), equipaments (4), entitats socials (2), Punt
XARSE- Xarxa de Resposta socioeconòmica (2), programes de l’Ajuntament (1).
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Les entitats participants de grup de treball es van repartir els contactes del llistat i es van
encarregar d’establir un primer contacte gràcies a l’enviament d’un correu electrònic
presentant la Campanya i el treball territorial, abans de finals de juliol 2021, amb un recordatori
al setembre 2021.
Des de Coópolis i amb les aportacions de les entitats i cooperatives participants, es va
redactar un model de correu electrònic adaptable a cada territori:

“Barcelona, a 21 de juliol de 2021

Benvolguda-----,

Sóc la Montse Orti, de Més que Cures. La Geles Martínez del CAP Sagrada Família
ens ha donat el teu contacte per presentar-te el projecte “Prescrivim cura digna”.

Volem explicar-te que continuem amb el desplegament de la campanya
“Prescrivim cura digna”, impulsada per un grup d’entitats amb la col·laboració de
Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i amb la que
volem reconèixer el valor social de les iniciatives d’Economia Social i Solidària que
despleguen la seva activitat en l’àmbit de les cures. Oferim un servei i una atenció
humana i propera centrada en les necessitats de les persones i lliure d’afany de
lucre; i alhora, generem ocupació de qualitat.

Som un grup de treball format per tres entitats i cooperatives: Mujeres pa’lante,
Integral-Cooperativa de Salut i Més que Cures, que desenvolupem els nostres
serveis principalment als districtes del sud de la ciutat de Barcelona, i ens agradaria
poder presentar-vos personalment la nostra feina i establir vincles de col·laboració
en el sector de les cures dignes de la ciutat de Barcelona.

A la web: https://curadigna.bcn.coop podreu accedir a la informació general del
projecte i veure el vídeo explicatiu que hem elaborat. Així mateix, la web inclou el
catàleg d’entitats proveïdores de cures homologades per la Generalitat de
Catalunya i el directori d’entitats que ens donen suport. L’homologació consisteix
en una inscripció al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), que
ens permet prestar serveis dins de la Llei de Dependència (Prestació Econòmica
Vinculada) i així lligar consum responsable de cures i serveis a domicili.

Ens agradaria que us adheriu a la campanya com a prescriptores de #CuraDigna .

Per tal d’ampliar la informació amb més detall i poder presentar el projecte
personalment, us proposem una reunió al setembre amb la persona del vostre equip
que gestiona la prescripció d’aquests serveis als vostres usuaris i usuàries

Estem a la vostra disposició per ampliar qualsevol  informació sobre la campanya!

Moltes gràcies,

Salut i #CuraDigna,
Montse, Associació Més que Cures
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Grup de Treball Impulsem Cures Eixample”

Al llarg de l’estiu, es va fer un seguiment de l’enviament del mail de presentació per cada grup
de treball territorial.

Fase 2. Realització de les reunions amb les prescriptores i reunió de reforç (15 de setembre- 15
de novembre 2021)

2.1. Preparació

Per a poder recolzar les entitats i cooperatives de cara a les reunions de presentació amb les
prescriptores, es va realitzar una segona reunió a l’inici del curs escolar (6/10 GT Eixample, i el
14/10 GT Nord). Es va aprofitar per identificar les respostes rebudes al primer enviament de
correus electrònics i fer el seguiment de les accions de cada grup.

Es va redactar un guió comú pels membres dels grups que facin les reunions amb la
perspectiva de construir un discurs compartit i homogeni. Es va decidir tornar a enviar el
correu electrònic de contacte per reforçar la voluntat del grup a establir contactes nous.

Guión de presentación Campanya Prescrivim Cura Digna en los
territorios.

1. Presentar la entidad que hace la reunión

Un poco de historia, valores, servicios / si es el caso, explicar que la entidad está
registrada en el RESES y presta servicios dins de la ley de dependencia.
Dignificación del trabajo con contrataciones dignas con el régimen general de la
seguridad social, dignificación del trato a las personas cuidadas con una atención
centrada en las necesidades de las personas y respetuosas de su ritmo y
personalidad. Ponemos la vida en el centro, no el lucro. Valores del
cooperativismo y de la autogestión y apoderamiento.

2. Presentar el GT Impulsem les cures dignes de Coópolis

El ámbito de los cuidados está muy precarizado y poco reconocido a nivel social.
La mayoría de las personas que trabajan en este ámbito són mujeres migradas
en condiciones precarias, a menudo sin contrato laboral o con el régimen
especial de la seguridad social, que es injusto por la poca cobertura en derechos
sociales que ofrece. Las empresas de la economía convencional, centradas en el
lucro, muy a menudo no respetan ni los derechos de las trabajadoras ni los
propios usuarios/as.

Somos un grupo de entidades y cooperativas, nacidas en los últimos años para
dignificar el ámbito de los cuidados a la ciudad de Barcelona; nos reunimos en un
grupo de trabajo, de intercooperación, con el apoyo de Coópolis, Ateneu
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Cooperatiu de Barcelona (Impulso de Barcelona Activa) : Impulsem Cures
Dignes. En esté grupo dibujamos estratégias para consolidar nuestras iniciativas
y darnos a conocer, pero también sensibilizar a la sociedad sobre el valor de los
cuidados y la necesaria dignificación del ámbito.

Empezamos el año 2019, y desde entonces hemos podido trabajar nuestra
consolidación gracias a formaciones y acciones colectivas. Hemos lanzado una
campaña, “Prescrivim cura digna”, con la que queremos reconocer el valor social
de las iniciativas de Economía Social y Solidaria que despliegan su actividad en
el ámbito de los cuidados. Queremos darnos a conocer mejor y ampliar nuestra
red de trabajo.
curadigna.bcn.coop

3. Presentar el GT de las dos entidades que trabajan en proximidad a la
zona nord

Somos un grupo de trabajo proveniente del Grupo de intercooperación, formado
por dos entidades y cooperativas: Ca l’abril y Som amb Tu, que desarrollamos
nuestros servicios principalmente en los distritos del norte de la ciudad de
Barcelona, y nos gustaría poder presentaros personalmente nuestro trabajo y
establecer vínculos de colaboración como sector de las curas dignas de la ciudad
de Barcelona.
Ca l’abril: Cooperativa de personas cuidadoras que presta servicios de cuidados a
domicilio y limpieza https://calabril.com/
Som amb tu: Cooperativa en proceso de creación, que presta servicios de
cuidados a domicilio. https://www.facebook.com/biencuidar/

4. ¿Podemos colaborar? ¿Tenéis usuarios/as que nos puedan necesitar?
¿Podéis difundir nuestro trabajo? ¿Podemos derivar os usuarios/as?

5. Firmar el justificante de la reunión

Durant el període de setembre a novembre, es va fer un seguiment de les reunions realitzades
per cada entitat i un acompanyament en funció dels dubtes que anaven sorgint.

2.2. Resultats del pla d’acció per territori:

Es van realitzar les reunions amb les prescriptores presencialment o virtualment. En total van
ser 15. Cada entitat o cooperativa va portar a les persones entrevistades la documentació de
cada entitat del Grup de treball, el Catàleg prescrivim cura digna i recollir la seva participació
en un certificat de reunió.

Pel grup de treball de l’Eixample:
- Entitats socials i ESS (4):
● Ana Gris, Amics de la gent gran (30/09/2021)
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● Anna Rovira, ACAF Bcn Eixample i Gràcia (22/09/2021)
● Eva Ortigosa, Cooperativa Sostre Cívic, Grup ECOS (3/11/2021)
● Susana Rodriguez, Fundació Aroa (5/10/2021)
- Serveis sociosanitaris (3):
● Jordi Riba, Cap de Treball social dels centres de salut gestionats per l’ICS (29/09/2021),

ens dóna accés a tota la plantilla de treballadores socials de l’ICS
● COS Cooperativa (?)
● Susana Olivares, Farmacia Coliseum (28/09/2021)
- Equipaments (1):
● Miriam Saez, Biblioteca Sofia Barat (21/10/2021)
- Programes de l’Ajuntament (1):
● PIAD de l’Eixample (22/10/2021)
- Projectes comunitaris (1):
● Coreixample (?)

Pel grup de treball Barcelona Nord :
- Projectes comunitaris (2):
● Judith Arévalo, PDC Verdum (27/10/2021)
● Arnau Padrós, Taula de gent gran del PDC Verdum (5/11/2021)
- Programa Ajuntament (3):
● Aitor Mata, Projecte Radars Montbau (10/11/2021)
● Mireia Valls, Pla de Barris Zona Nord (prevista al desembre)
● Districte de Nou Barris (Consell de Dones) (?)

A més a més de les reunions de presentació de la campanya amb les entitats i serveis claus,
els dos grups han participat d’esdeveniments i fires en els territoris meta, on han pogut
presentar la Campanya:

● Mostra d’entitats i serveis 2021 del Verdum, 16/09/2021 (Som amb Tu)
● Projecte Plaça del Mercat del Pla comunitari de la Sagrada Família, 19/11/2021

(Associació Més que Cures)

Podem identificar un resultat qualitatiu per a les entitats participants, relatiu a l’augment del
volum de peticions de serveis i de clients a partir del mes de setembre 2021.

Indicadors:
Disseny d'un pla d'acció territorial per barris i entitats (juliol 21)
Elaboració d'un directori d'entitats i contactes (juliol 21)
Elaboració de materials i rol playing de presentació del catàleg conjunt i per entitats (ja ho tinc)
Reunions amb persones vinculades al sector públic i cooperatiu (15 de setembre-15 de novembre 21)
Nombre de prescriptores i adhesions a la campanya (ja ho tinc)
Nombre de reunions amb treballadores de Serveis Socials i CAPs
Presentació de la campanya a la FESC 2021 (ja ho tinc)
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13) Pla actuació comissió ESS taula Eix Pere IV

La comissió d’economia social i solidària de la taula Eix Pere IV fa més de 5 anys que funciona,
amb diverses entitats sòcies o no de la Taula amb les que han anat treballant tots els temes
que fan referència a una economia no capitalista i sense ànim de lucre i que treballa per a les
necessitats de les persones del seu entorn i territori.
Durant la pandèmia i fins a l’actualitat ens hem trobat bàsicament de manera telemàtica i
treballant temes que tenien oberts o que la pròpia pandèmia ha posat de relleu. En aquest
sentit s’ha fet un pla d’actuació per definir els àmbits d’actuació de la comissió d’ESS que han
estat els següents:

● Diagnosi de cures i consum
● Cooperatives de consum/supermercat cooperatiu
● Grups d’habitatge cooperatiu
● Demanda de suports per projectes a les subvencions i reforçar enxarxament entre

entitats
● Reactivar Can Ricart com a «aula oberta»
● Aportar idees per espais verds
● Crear un pla de comunicació
● Demanar pressupost per a l'espai Perequartu,i subvenció a la propera Enfortim
● Nau annexa can Ricart, la nau compti amb un projecte energètic
● Relleu cooperatiu; què passa amb els negocis, projectes, iniciatives que tanquen per

culpa de la crisis del covid19?

14) Foment de la reconversió associació->cooperativa al tercer sector ambiental (relacions
amb SCEA, Obrador Tercer Sector Ambiental i XCN)
Amb l’objectiu d’establir relacions amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA),
Obrador Tercer Sector Ambiental i XCN per tal de treballar conjuntament la possibilitat de
convertir associacions al format cooperatiu, ens vam reunir el 14 de juliol des de l’Espai
Ambiental amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA).

SCEA està començant a treballant amb ESS i Educació Ambiental en col·laboració amb
Barcelona Activa. Es van actualitzar els processos i projectes que que desenvolupem des de
Coòpolis i que elles desenvolupen des de Barcelona Activa, es van explorar possibles
col·laboracions (Proposta d“Itinerari” conjunt per entitats d’educació ambiental es passin a la
forma Cooperativa) i es va establir un pont de comunicació fluid per treballar de forma
conjunta.
Arrel de la sessió, Espai Ambiental es va associar a les SCEA, des d’on es treballarà de forma
conjunta.
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Pel que fa a la xarxa de Conservació per la Natura (XCN) es descarta per poca presència
d’associacionisme al municipi de Barcelona ciutat. I en relació a l’Obrador Tercer Sector
Ambiental està aturat.

FC. Tallers

a) Taula d’assessorament i eines de l’ESS
La Taula d'Assessorament i eines de l'ESS es va iniciar durant el 2018, en ella hi participen
dispositius de la ciutat de Barcelona que promouen l'ESS amb naturalesa público-cooperativa:
CRAJ, Torre Jussana, Coòpolis FCTC i BASA-Ajuntament de Barcelona. Durant l'inici del 2019 la
Taula va fer un esforç per generar un instrument d’informació i derivacions de projectes
acompanyats pels diferents dispositius i que a vegades poden estar fent-ne ús indistintament
de diferents recursos, d'aquesta manera podem millorar els serveis que oferim des dels
diferents dispositius i valorar prendre accions conjuntes.
Al llarg d’aquesta convocatòria hem dut a terme les següents taules d’assessorament i eines:

1. 11 de gener 2021, virtualment
2. 22 de febrer 2021, virtualment
3. 12 d’abril 2021, virtualment
4. 10 de maig 2021, virtualment
5. 12 de juliol 2021., virtualment

b) Formació sobre l’eina del backoffice per a tècnics d’Ateneus Cooperatius
(19/1/2021, virtualment)

Vam dur a terme una formació destinada als tècnics d’Ateneus Cooperatius per a explicar l’ús
quotidià del back office amb la voluntat de socialitzar la responsabilitat de mantenir l’eina
actualitzada a tots els eixos i cercles i poder anar fent un seguiment regular de l’assoliment
dels indicadors.

Hi van assistir 33 tècnics de gran part dels Ateneus Cooperatius.

c) Assessorament per l’acompanyament de creació de cooperatives a Can XES
(28/1/2021, virtualment)

El 28 de gener vam dur a terme un assessorament per les entitats i persones de la XES de Sant
Andreu que fan permanències a Can Xes, espai de referència de l'ESS a Sant Andreu, per
conèixer en profunditat l'itinerari d'acompanyament dels projectes que volen
cooperativitzar-se i així poder derivar a persones i projectes que s'apropin a Can Xes i vulguin
ser acompanyats per al seu procés de cooperativització.
Per a fer-ho, la coordinadora de l'àrea de suport de coòpolis va explicar en què consisteix el
procés d'acompanyament de projectes que volen constituir-se en cooperativa, la tipologia
d'acompanyaments que es pot acompanyar com a Coòpolis, tot l'itinerari d'acompanyament
que s'ofereix i va donar resposta a preguntes freqüents que poden tenir els projectes quan
volen ser acompanyats i arriben a Can Xes demanant informació.
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Altres

- Reunió amb l’Ajuntament de Manresa i Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
(6 de novembre, virtualment)

El 6 de novembre vam dur a terme una reunió amb la Laura Muixí de l'Ateneu Cooperatiu de la
Catalunya Central i la Rosa Garcia de l'Ajuntament de Manresa per explicar el treball que
estem fent en el marc del Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona en relació al procés
"Impulsem la intercooperació al sector cures" (enfortiment socioempresarial), la campanya
"Prescrivim cura digna" (promoció del consum de cura digna) i l'articulació territorial i
comunitària (app/web Teiximcures).
La trobada va tenir un enfocament eminentment explicatiu i de transferència de l’experiència i
metodologia desplegada a Barcelona. A la capital del Bages s’estan produint processos de les
mateixes característiques als que estem acompanyant a la capital catalana en relació a
l’autoorganització laboral en l’àmbit de les cures i l’enxarxament comunitari.

- Jornada "L'ESS a Euskadi, Andalusia i Catalunya"
(estada del 3 al 6 de juny de 2021 a Euskadi)

El seminari cooperatiu, on hi vam formar part Coòpolis,
Koopfabrika, Olatukoop, l’Impuls Cooperatiu de Sants i
iniciatives d’ESS d’Andalusia, tenia com a objectiu
compartir eines, debats i reptes dels diferents territoris
des de les pràctiques impulsades pel sector de l'ESS a
Euskadi, Catalunya i Andalusia. Va servir per conèixer i
possibilitar la rèplica d'experiències, trobar eines de
resolució de dificultats pel seu aterratge, entre d'altres.

La jornada va comptar amb els diferents àmbits de treball:

- Ecosistemes i pols cooperatius: experiències i reptes a Catalunya i experiències i
reptes a Euskal Herria

- Proposta de desenvolupament transformador de Talaios
- Polítiques públiques de foment de l'ESS: valoració, desplegament dels ateneus

cooperatius, la XAC, Estratègia 2030, Llei d'Economia Social i Solidària des de Catalunya

La jornada va acabar amb una proposta d'articulació dels tres territoris per tal de seguir
generant espais de transferència de coneixements, pràctiques i aprenentatges.

Reptes de futur
La realitat de la ciutat de Barcelona, on es compta amb una densa xarxa de dispositius i
programes de foment i d’acompanyament a projectes de l’ESS, amb línies de subvencions
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municipals específiques pel sector fan que l’orientació d’aquest eix de treball de Coòpolis no
passi pels mateixos llocs que a d’altres ateneus cooperatius, on entenem que la principal feina
a fer és la de generar coneixement entre les gestories del territori per a que puguin atendre a
la demanda creixent per part de noves cooperatives, o afavorir el naixement de gestories
cooperatives.

En el cas de Barcelona, l’AC concentra el seus esforços en el treball amb altres dipositius o
entitats que fomentin l’ocupació, sigui dins de l’ESS o de forma general, per una banda, i amb
entitats de defensa dels valors cooperatius i la fórmula cooperativa.

Coòpolis ha de poder mantenir la seva participació en els espais de coordinació de les
estratègies de ciutat pel que fa a l’ESS, tant pel que fa a l’atenció directe a projectes
cooperatius o de l’ESS en les seves necessitats formatives o d’acompanyament, com pel que
fa a la definició dels eixos i palanques estratègiques de ciutat en els que el cooperativisme i
l’ESS ha de guanyar presència: presència de Coòpolis al grup motor de l’Estratègia en ESS2030
de l’Àmbit Participat de la ciutat, participació per l’aportació d’eines a les comissions de la XES
on es consideri oportú, així com a espais de treball de sectors propis de l’ESS on puguem
oferir-nos com a eina pel cooperativisme.

Com a AC de BCN també volem transferir el coneixement après a d’altres territoris per a poder
compartir el procés de generació del dispositiu de Coòpolis, que camina des del 2016 i
aprendre i compartir aprenentatge amb altres iniciatives d’altres territoris que vulguin replicar
polítiques i propostes similars.
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La Pera Comunicació, formada per 3 sòcies i diverses col·laboradores, que cobreixen les
diferents vessants de les tasques de l’àrea: continguts, gestió de xarxes socials, disseny gràfic,
web, audiovisual…

Arran de la Covid19, l’activitat de l’Ateneu Cooperatiu es va veure fortament alterada, i la
programació d’activitats a partir de llavors ja ha estat majoritàriament virtual, i en els darrers
temps, mixta, retornant algunes activitats a la presencialitat, però sens dubte, la digitalització
ha arribat per quedar-se i és un dels reptes d’adaptació.

Objectius

● Posicionar Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona com agent de referencialitat en
l’economia social i solidària de la ciutat.

● Promoure la creació de projectes econòmics en fòrmula cooperativa, dotant a les
persones interessades de les eines i els coneixements oportuns.

● Sensibilització i difusió sobre la fórmula de relleu cooperatiu per empreses que cesen
activitat.

● Consolidar l’eina de gestió interna (backoffice).
● Consolidar els protocols de comunicació interna.
● Millorar competències en comunicació dels projectes acompanyats.
● Promoure l’ús d’eines de software lliure en la comunicació interna i externa del

projecte.
● Generar discurs propi i sensibilitzar la ciutadania al voltant de l’economia social i

solidària i dels valors que se’n deriven.
● Facilitar eines i recursos per l’adaptació de l’activitat a la virtualitat, a rel del

confinament.

Comunicació interna

Entre les tasques de comunicació interna de l’Ateneu tenen per objectiu facilitar la
comunicació entre els diferents equips tècnics de les diverses àrees, facilitar l'accés a la
informació per part de totes les entitats i agilitzar la gestió del dia a dia de forma ràpida i
efectiva. Amb aquest objectius es mantenen els canals establerts fins al moment:

● Llistes de correu vinculats al domini bcn.coop: coordinació opertiva i coordinació
estratègica.

● Grups en una eina de missatgeria instantània
● Nextcloud (emmagatzematge)
● Backoffice
● Zoom: plataforma per videotrucades
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Comunicació externa
La difusió de les activitats i campanyes de Coòpolis, Cercles i línies estratègiques es duu a
terme des dels diferent canals:

● Disseny de cartelleria i material gràfic de difusió
● Xarxes socials: twitter, instagram i facebook
● Agenda del web: www.bcn.coop
● Publicació de notícies i enviament de notes de premsa
● Enviament de butlletí informatiu
● Realització de vídeos

DISSENY

Aquesta convocatòria hem revisat el disseny del logotip, per actualitzar-ne el disseny, i hem
generat una línia gràfica per aplicar als diferents materials de difusió que elaborem des de
l’Ateneu, utilitzant la gamma cromàtica del logotip i generant collages barrejant il·lustració i
fotografies sobre les temàtiques de les formacions.

AUDIOVISUAL

- Sempre la vida al centre. vídeo de la campanya pels Premis Micaela Chalmeta.
- Vídeo d’entrevistes a les iniciatives guanyadores dels Premis Micaela Chalmeta.
- Suma’t al consum agroecològic! Adaptació del vídeo realitzat per CoopCamp, on s’han

inclòs les

S’han emès algunes activitats per streaming, realitzades en format virtual, o mixt, combinant la
presencialitat i l’emissió per streaming.
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- Presentació de la campanya: Prescrivim cura digna! (30/03/2021)
- Economia social en el món de la sostenibilitat: l’experiència organitzativa de les

cooperatives (14/04/2021)
- Venda online i digitalització de l’activitat a l’ESS, amb CoopDevs, Top Manta, La Zona i

Biciclot. (22/06/2021)
- Taula inaugural de la Fira ESS Migrant: la resposta antiracista solidària en temps de

pandèmia (26/06/2021)
- Conversatori: intercanvi d’experiències d’alimentació sostenible, Fira ESS Migrant

(26/06/2021)
- Engeguem una comunitat energètica a la Bordeta! (29/06/2021)

BUTLLETÍ

De forma quinzenal s’envia un mailing a totes les persones inscrites a la llista (3500) A les
comunicacions s’informa de les activitats pròpies per les properes setmanes, de novetats de
l’Ateneu, informació sobre altres activitats, subvencions, premis, ofertes de feina o lloguer de
l’espai.

WEB

A banda de la informació estàtica sobre el projecte, al web de Coòpolis es publiquen les
formacions i activitats, i notícies mensualment.
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XARXES SOCIALS

Coòpolis a les Xarxes Socials

Aquesta convocatòria, que s'inicia en un escenari general encara d'inestabilitat pel que fa a
les mesures COVID-19, constatem que l'ús de les eines digitals s'ha redimensionat i estabilitzat
pel que fa a l'edició anterior.

Amb l'experiència adquirida en la situació pandèmica, tant la web com les xarxes de Coòpolis
esdevenen un suport essencial pel desenvolupament de les activitats i iniciatives a les quals
es vincula l'Ateneu.

Les xarxes socials de Coòpolis han seguit sent el canal de comunicació directa de totes les
activitats, formacions, jornades, etc. Alhora, han continuat brindant suport comunicatiu i
altaveu a les iniciatives, polítiques, mesures, etc que podien resultar rellevants per les
cooperatives i entitats de l'economia social que ens segueixen.

Twitter continua sent la xarxa més dinàmica per la comunicació de Coòpolis si constatem que
els perfils als quals ens dirigim utilitzen aquesta xarxa de forma regular. Instagram continua
també sent la xarxa que més creix, tant pel nombre de seguidores com d'interaccions.
Hem observat al llarg de la convocatòria com el flux de perfils vinculats a l'economia social
han augmentat tant en presència com en participació.

Per últim destaquem el canvi de dinàmica que hem experimentat a Facebook. Tot i que és el
canal que menys interacció representa per l'Ateneu reconeixem aquest últim any una millora
de les seves xifres, augmentant tant en seguidores com en interaccions.

A totes les xarxes socials han funcionat molt bé les campanyes de comunicació desplegades
per l'Ateneu. En destaquem especialment, la convocatòria dels Premis Micaela Chalmeta
"Sempre la vida al centre", la campanya "Prescrivim Cura Digna" i "#Ambsummacura"
Impulsada pel grup de treball de cures del que participa Coòpolis, i també la campanya de
continguts vinculada al projecte de BATEC, el pol cooperatiu per la transició energètica.

Facebook Twitter Instagram

Publicacions 75 885 75

Seguidores 2554 5563 2690

Impressions 16175 643645 66180
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PREMSA11

Constatem que als mitjans de comunicació generalistes atenen amb més interès les
propostes sobre projectes d'economia social i solidària. La Fira d'economia migrant i diversa,
que aquest any va poder celebrar-se amb presencialitat, n'és un exemple. De fet, com es pot
comprovar amb el clipping adjuntat, assenyalem un interès creixent dels i les periodistes per
temàtiques vinculades a projectes impulsats per persones migrades vinculades a l'economia
social.

També ha obtingut atenció i ressò mediàtic les campanyes al voltant del sector de les cures,
en les que hem intentat posar al centre del debat les condicions laborals de les treballadores, i
el consum responsable al voltant d'aquest servei essencial.

L'economia social i solidària i el seu discurs està generant cada cop més interès per part dels
mitjans de comunicació que assumeixen el relat transformador pensem que cal aprofundir en
aquesta sinergia i reforçar-la.

11 Adjuntem ANNEX amb Recull de premsa de totes les publicacions.
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Infraestructura

Des del 2017 Coòpolis - AC BCN ha desenvolupat les seves activitats a la cantonada nord de
l'anell perimetral del Bloc 8 de Can Batlló. L'espai rehabilitat inicialment comptava de 250
metres quadrats on s'ubicava tan sols un cubicle de fusta amb 8 llocs de treball i una sala de
reunió, cambres higièniques i la resta de l'espai s’havia utilitzat per fer-hi formacions, reunions
plenàries, sessions d'intercooperació i d'altres actes.

Des del 2019 es compta amb una ampliació d’aquest espai que allotja una zona d’incubació
(290 metres quadrats formats per 7 mòduls de treball, entre 20 i 30 metres quadrats, un espai
de cotreball i sales de reunions) i tres aules de formació (dues amb capacitat entre 25-30
persones i una amb capacitat d’entre 15-20 persones). La totalitat de l’espai rehabilitat
compta amb 900 metres quadrats que permet que l’AC pugui desplegar serveis com la
incubadora, la programació de formacions i tallers de manera regular així com acollir entitats
de l’ESS per a que puguin desenvolupar accions formatives. Tots ells, excepte la planta primera
de la incubadora, són de plena accessibilitat. Els espais es troben cedits a l’Associació per
l’Impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc, una de les entitats
agrupades, en part per l’Associació Can Batlló i en part per l’Aj de BCN.

De manera paral·lela a l'ampliació de l'espai temporal, el 2020 es va finalitzar el projecte tècnic
arquitectònic per la rehabilitació del Bloc 4 de Can Batlló, el que serà la seu definitiva de
l'equipament. L’edifici comptarà amb 4.200 metres quadrats útils, distribuïts entre la planta
baixa i el primer pis, dels quals al voltant de 2.000 metres quadrats es destinaran a mòduls de
treball en format d'incubació. El 2020 es va aconseguir incloure la dotació econòmica per la
rehabilitació (8 M€) als Pressupostos d’Inversió Municipal, i es licitaren les obres, que s’han
iniciat el juliol de 2021 i amb previsió de finalització pel gener de 2023.

L’Ajuntament de Barcelona està d’acord en ubicar el conjunt d’activitats de Coòpolis, incloses
les associades estrictament a l’execució de la subvenció dels ateneus cooperatius, al Bloc 4,
però en aquell edifici s’hi allotjaran també els serveis del Districte de Barcelona Activa, un
espai per les entitats representatives del sector del cooperativisme, i un gran espai per allotjar
entre 35 i 40 empreses de l’ESS, algunes en fomat d’incubació, altres com a tractores, i altres
com a usuàries d’espais dedicats (tallers industrials, espai d’obrador…). El 2022 caldrà redefinir
el paper els serveis i programes dels nous AC en el marc d’aquest dispositiu singular, que
impactarà de forma indubtable en l’ESS de la ciutat i del país, així com la seva integració i
coordinació amb la resta de programes i serveis del Bloc 4.
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Ús dels espais

Durant la convocatòria 2020-2021 s’ha treballat en la implementació dels protocols de cessió
dels nous espais que durant la pandèmia no es va desenvolupar, actualitzant-ne els usos i
l’aforament segons les indicacions oficials.

Durant els primers mesos es va elaborar un protocol utilitzant models existents d'altres espais
(entitats de barri, centres socials, centres cívics,...) i incorporant criteris propis per donar valor a
les entitats de l’entorn i de l’Economia Social i Solidària. Els espais contemplats en el protocol
de cessió són les aules de formació, l’espai exterior de les aules aules i l’espai exterior de la
incubadora.
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Al mes de febrer del 2021 es defineixen les condicions d’ús pels diferents espais posant en valor
l’ESS, establint unes tarifes bàsiques i descomptes segons les categories creades.

Categories d’entitats sol·licitants

Categoria 1 Entitats que no estiguin a cap de les altres categories

Categoria 2 Entitats del Grup Motor de Coòpolis

Entitats allotjades a la Incubadora de Coòpolis

Projectes i comissions de Can Batlló

Categoria 3 Entitats agregades no pertanyents al Grup Motor de Coòpolis

Entitats col·laboradores de l’Ateneu Cooperatiu i els Cercles

Entitats associades a l’Impuls Cooperatiu de Sants

Entitats sense ànim de lucre del barri de Sants

Categoria 4 Entitats de l’ESS no contemplades a les categories anteriors

Entitats sense ànim de lucre de la ciutat

La COVID ha sigut un repte ja que hem hagut d'anar actualizant cada mes la informació i
mesures per lluitar i prevenir aquests contagis, que principalment han afectat a l'aforament
dels espais.

Llistat de material disponible per les entitats

Material Quantitat disponible

Taula quadrada 0

Taula plegable 7

Cadires plegables 65

Cadires amb suport per escriure 11

Pissarra mòbil / Papelògraf 2

Ordinador portàtil 1

Tauleta 1

Altaveu 2

Altaveu amb micròfon 1

Cascos amb micròfon 2

Pantalla TV 1
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Projector 2

Pantalla projector 1

Adaptador HDMI - VGA 1

Cable HDMI 5

Cable xarxa 3

Coordinació de les activitats internes i externe, al obrir l’espai a persones i entitats hem hagut
de gestionar les necessitats de les persones de la incubadora amb les peticions d’espais de
entitats o pròpies (formacions, xerrades, etc).
Difusió de les activitats que s'acullen, a través de la web i les xarxes socials.

Projectes incubats

Nom Sector Grau de maduresa Forma jurídica

Equilátera Economies Feministes i Cures Nova creació Cooperativa

Ardit Comunicació i publicitat
cooperativa

de 1 a 3 anys Cooperativa

Col·lectivaT Economia Cooperativa i
Migracions

de 1 a 3 anys Cooperativa

Almena Economies Feministes i Cures de 1 a 3 anys Cooperativa

Coopdevs Tecnologia emancipadora de 1 a 3 anys Cooperativa

Holon Transició energètica més de 3 anys Cooperativa

Abarka Economia Cooperativa i
Migracions

de 1 a 3 anys Cooperativa

L’Etnogràfica Economies Feministes i Cures més de 3 anys Associació

Cooptècniques Tecnologia emancipadora més de 3 anys Associació

L’Entrellat Edició, traducció, correcció. de 1 a 3 anys Cooperativa
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Reptes de futur
Consolidar servei de càtering: durant la posada en marxa del servei de cessió d’espais es va
fer una prova pilot d’oferiment de servei de càtering amb la cooperativa allotjada Abarka. El
repte ara és consolidar aquest servei creant una oferta més àmplia que impliqui altres entitats
del sector (potser allotjades a la incubadora o acompanyades per l’equip de Coòpolis).

Incorporar servei de Streaming: amb l’obertura dels espais i la nova realitat existent
s’imposen els formats híbrids de presencialitat i virtualitat. Fins ara hem estat oferint els serveis
en aquest format amb el material del que disposem i els coneixements de les persones
responsables de l’espai; el repte pel futur és professionalitzar aquest servei dotant-nos del
material adequat i oferir un servei integral de Streaming.

Adquisició de material per millorar el servei de gestió: l’ús dels nous espais ha fet palesa la
necessitat de material adequat a totes les tipologies d’activitat que es poden acollir. Per això
cal fer un estudi de necessitats i propostes de solució, per valorar les més adients i
executar-les.

Millores en la connectivitat: l’augment de l’activitat als espais de Coòpolis ha mostrat que la
connexió a internet de la que disposem actualment és insuficient. Per això s’està duent a
terme un estudi per implantar millores en aquest aspecte.
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Finançament

Per la convocatòria 2020-2021 dels Ateneus Cooperatius, Coòpolis ha justificat un total de
461.495,55 €. D’aquesta quantitat, 417.460,00 € han estat aportats per la convocatòria de
subvencions de la Generalitat de Catalunya, mentre que 21.535,55 € han estat aportats com a
cofinançament de les accions per part de La Ciutat Invisible, SCCL en virtut del conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona pel Centre de Promoció del Cooperativisme de Barcelona. Uns
altres 17.500 € han estat aportats per l’Impuls Cooperatiu de Sants amb els recursos generats
per l’espai d’incubació de projectes, aplicats principalment a reduir els costos de lloguers de
l’espai, i 5.000 € han estat aportat a partir dels Fons d’Educació i Promoció de les cooperatives
promotores.

Equip de treball

Coòpolis està governat per les entitats agregades que executen i coordinen les accions de
l’Ateneu. És un model de governança basat en què qui hi treballa és qui decideix el rumb del
dispositiu, allunyant-se així de models de funcionament en els que els espais de decisió sobre
l’activitat i la seva orientació es troben separats dels espais d’execució d’aquesta. Aquest fet
és substancial ja que la seva governança ha anat mutant en funció de les necessitats
detectades per les pròpies entitats que executen el pla de treball, apostant per la democràcia
interna del propi dispositiu de promoció del cooperativisme.

L’equip de treball de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona - Coòpolis ha estat configurat per 16
persones amb diferents jornades laborals:

- 7 persones de La Ciutat Invisible
- 1 persona de Lacol
- 1 persona de l’Esguard
- 3 persones del Col·lectiu Ronda
- 2 persones de La Pera Comunicació
- 2 persones de Reflexes

L’equip ha funcionat per àmbits que han estat els següents:
- Equip de suport: 5 persones i posteriorment s’ha incorporat 2 de reforç (Ekonomikon)
- Equip de territori: 2 persones
- Comunicació: 2 persones
- Equip de formació: 1 persona
- Equip d’administració i justificació: 3 persones
- Equip educació: 3 persones
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Les línies estratègiques han estat formades pels següents equips:
- Cultura cooperativa: 3 persones, (Impuls Cooperatiu de Sants, la Pera i la Ciutat

Invisible)
- Economies feministes i de les cures: 2 persones (La Ciutat Invisible)
- El Cercle de Transició Ecosocial: cada Línia estratègica que el configura està format

per:
- Mobilitat i distribució: 1 persona (Biciclot)
- Transició energètica: 3 persones (AiguaSol, Azimut i SEBA)
- Habitatge cooperatiu: 2 persones (La Dinamo i Sostrecívic)

- Economia diversa i antiracista: 4 persones que configuren el cercle de Migracions
(Migress, TicTac, Col·lectivaT)
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Valoracions

Hem pogut ser presents i aportar com a Coòpolis als diferents espais d’articulació i
coordinació estratègica de la ciutat, que ha permès generar propostes, accions i pràctiques
des dels diferents serveis i àrees de l’Ateneu Cooperatiu (Assessorament a projectes, disseny i
programació de formacions, execució de tallers, accions de sensibilització, entre d’altres).

En aquest sentit, l’adequació d’uns serveis formatius -bàsics per a la creació i consolidació de
nous projectes cooperatius i per a l’enfortiment del teixit local de l’ESS- esdevé una necessitat
de primer ordre en el context de crisi actual i en el cicle de reconstrucció socioeconòmica
postcovid que tot just s’enceta. Per aquest motiu, els esforços de l’àrea de Formació durant els
pròxims tres anys aniran dirigits a la millora dels coneixements, recursos i serveis formatius de
l’ESS de la ciutat, a través de l’activitat pròpia i del suport, col·laboració i coordinació amb
altres agents locals, per tal de crear i consolidar projectes cooperatius i enfortir un teixit urbà
d’ESS que pugui contribuir a una recuperació centrada en la resolució de l’emergència social,
la reducció de les desigualtats, la transició ecosocial i el sosteniment d’una economia per a la
vida.

La línia de treball als centres educatius, segons el que es recull a la nova ordre dels ateneus
cooperatius, es veurà modificada de forma substancial, i quedarà molt vinculada al treball
amb els cicles formatius i amb el professorat. Una de les propostes que les entitats
responsables de les tasques als centres educatius han elaborat, i que es dibuixa com un dels
objectius pel conjunt de l’ateneu cooperatiu, seria esdevenir un espai de referència per a que
tant centres de cicles formatius com entitats de l’ESS puguin oferir i rebre estudiants en
pràctiques, fins l’extrem de fer de Coòpolis un espai dinamitzador de la formació dual.

Pel que fa al suport a la creació de cooperatives, hem mantingut la capacitat reactiva de
creació de cooperatives donant resposta a les demandes rebudes i hem tingut una actitud
proactiva de constitució de projectes dels sectors per la transició ecosocial (CTE) i per fer més
diversa l’ESS (Cercle migracions). Hem constatat que els tallers grupals són una eina
fonamental per a la formació de les futures sòcies cooperativistes. Les bones valoracions ens
porten a mantenir la metodologia d’aprenentatge en col·lectiu, ja no només per a noves
constitucions, sinó també per a projectes en procés de consolidació.

Durant el 2020 es va realitzar una diagnosi de necessitats als projectes acompanyats que va
permetre detectar necessitats estructurals dels projectes (gestió societària, viabilitat i
diversificació del model de negoci, sostenibilitats internes i elaboració del RRI i comunicació i
màrqueting digital). En aquest sentit, apostem per programacions futures de càpsules
formatives associades amb accions d'acompanyament en la consolidació en aquests àmbits
esmentats i els que sorgeixin com a necessaris. El context econòmic general, que apunta a
increments importants del cost de la vida i precarització dels llocs de treball, farà que moltes
de les iniciatives constituïdes els darrers anys atravessin moments complicats pel seu
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manteniment, pel que és important poder oferir-los un ampli ventall de formacions i
acompanyaments a la consolidació que evitin la destrucció de projectes cooperatius
constituïts els darrers anys i la consegüent destrucció de l’ocupació generada

Per altra banda, continuarem treballant amb el servei de la incubadora, que actualment s’ha
concretat amb 8 projectes (6 cooperatives, 1 projecte de transformació d’associació a
cooperativa i 1 de nova creació). Tanmateix el trasllat del projecte al futur Bloc 4 implicarà un
salt quantitatiu i qualitatiu que es trobarà temporalment al mig de la nova convocatòria
trianual on es contempla la possibilitat d’optar a serveis complementaris que enfortirà la
incubadora.

Tanmateix, considerem important poder seguir rebent el suport de l’Ajuntament de Barcelona
a través del conveni pel Centre de Promoció del Cooperativisme, atès que permet ampliar la
quantitat de formacions i programes que pot oferir l’ateneu cooperatiu a les entitats o
persones interessades a apropar-se a l’ESS, però també perquè permet aprofundir en
determinats processos i àmbits en els que les subvencions dels ateneus cooperatius no
permeten destinar-hi recursos. Confiem en que aquest conveni es pugui seguir prorrogant fins
que quedi superat o subsumit pel conveni de suport a les activitats que es puguin arribar a dur
a terme al Bloc 4.

En aquest sentit, la posada en marxa del bloc 4 ha de suposar un moment singular pel teixit de
l’ESS de la ciutat, en tant que comptarà amb una infraestructura i uns serveis integrals i
inetgrats que no compten amb precedents a la ciutat ni al país. També perquè hi haurà al
darrera una estratègia concertada entre el sector (representat per la FCTC, CoopCat), l’Àmbit
Participat de l’ESS de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i les
entitats que estem rere el funcionament de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona.

També suposarà un repte molt important per l’equip que en dugui la gestió, que en gran part
caurà de forma previsible en les entitats de l’Ateneu Cooperatiu, i això suposarà que caldrà
reorientar part dels serveis o adequar-ne els altres a la nova realitat del dia a dia d’un espai
com aquest, que acollirà a més de 40 projectes a la incubació. Però també demanarà
generar-ne tots aquells que siguin necessaris per garantir que l’activitat del conjunt de l’edifici
en general, i la de l’ateneu cooperatiu en particular, respongui de la millor manera a les
necessitats del cooperativisme i de l’ESS. Finalment, també es situen reptes en el sentit que
caldrà posar aquest nou dispositiu en coherència i ressonància amb la resta de programes,
espais o serveis dels que disposen les administracions o organismes locals (Ajuntament de
Barcelona i Barcelona Activa) o el sector.

Prèviament a l’entrada al bloc 4 i amb la voluntat d’entrar-hi amb la seva consolidació,
aquesta reorientació dels serveis de l’AC es concretarà amb l’impuls de línies estratègiques
sectorials per a assumir el paper clau que té la ciutat en la transició ecosocial. Aquest impuls
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es concretarà amb la incorporació com a entitats promotores, no només entitats expertes en
els serveis propis de l’AC, sinó i també en els sectors específics considerats imprescindibles
per a caminar cap a un paradigma econòmic que conjugui simultàniament objectius de
justícia social, sostenibilitat ecològica i democràcia econòmica a la ciutat. Aquestes
incorporacions han de venir a reforçar el múscul de Coòpolis per afrontar el període
2021-2024.

Més enllà de la formació i la consolidació de projectes, aquesta anualitat hem facilitat espais
d’intercooperació sectorials i territorials on el moviment cooperatiu ha demostrat una
capacitat de resiliència davant el context canviant i sotmès als sotracs de la pandèmia,
generant espais d’intercanvi de coneixement, mancomunió de pràctiques i propostes
comunes per enfortir el vincle sectorial i/o territorial que les uneix. La consolidació de projectes
i processos en l’àmbit de la transició energètica, l’habitatge cooperatiu, les cures, els
professionals dels oficis o les cooperatives feministes, entre molts altres, que vinculen a
projectes i persones diferents en estructures o espais d’intercooperació amb objectius
comuns són una de les claus pel necessari salt d’escala que ha de fer el sector de l’ESS per
transformar de forma significativa la realitat socioeconòmica de la ciutat.

Els sectors estratègics, doncs, prendran la dimensió de cercles que permetran desenvolupar
un gruix d’actuacions per a promoure-les:

- Habitatge cooperatiu
- Transició energètica
- Transició agroecològica i alimentació
- Economies feministes i de les cures
- Consum conscient
- Migracions i antiracisme
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Conclusions

A mode de conclusió, creiem en primer lloc cal fer una valoració molt positiva del
funcionament de Coòpolis en el seu recorregut des de l’aparició de la primera convocatòria el
2016. Des de la seva posada en marxa, i malgrat les dificultats associades a una convocatòria
anual que demanava comptar amb el temps i la seguretat d’iniciar processos que
necessàriament són sostinguts i llargs, els impactes i indicadors acumulats d’ençà són
importants, i creixents any rere any. A través de l’anàlisi de les participants, i de les capes
poblacionals que en quedaven fora, l’ateneu ha sapigut adaptar el seu funcionament,
aliances i experteses per esdevenir una eina útil en la transformació socioeconòmica de la
ciutat fins i tot en contextos de pandèmia i aïllament social.

El pas a una convocatòria trinanual dels ateneus cooperatius, a les que optarà una
agrupoació d’entitats ampliada fins les 21, agrupades en l’ateneu i quatre cercles sectorials, ha
de permetre encara més consolidar l’activitat de l’ateneu i permetre amplificar el seu impacte
tant dins del teixit de l’ESS de la ciutat com en el conjunt de la ciutadania i en el model de
ciutat. La combinació del bagatge acumulat per part de les entitats amb les experteses de les
que s’incorporen, en un marc de treball més ampli sense dubte comportarà el naixement i
consolidació de processos en un major rang d’escala que l’actual.

Les entitats responsables de Coòpolis som conscients el bon funcionament dels ateneus
cooperatius en els propers tres anys depèn en bona manera la consolidació dels programes i
serveis com a servei públic o com a servei d’interès general.

Creiem que en cas que els ateneus es consolidin com una política pública de prestació de
serveis a la ciutadania, s’haurà de fer de forma concertada amb el teixit de cada territori i no
des de l’administració, atès que és el sector qui acumula el coneixement i l’expertesa, però
sigui com sigui, tant el sector com la ciutadania tindran a la seva disposició una eina que era
del tot impensable fa 10 anys, i arreu del territori català. El nostre compromís segueix sent el de
fer tot el possible per a que això esdevingui possible.

En paral·lel, els reptes que comporta l’obertura del Bloc 4 de Can Batlló i la centralitat que hi
tindran les activitats de l’ateneu cooperatiu i dels seus serveis complementaris, als que caldrà
afegir tots aquells que es puguin dissenyar amb el sector i l’Ajuntament de Barcelona i que s’hi
vinculin amb els de l’ateneu, demanen que des de Coòpolis es concentrin esforços en garantir
que el procés del nou edifici finalitzi amb èxit el 2023. Això passa per transformar també el
funcionament de l’ateneu cooperatiu i dels seus programes per adaptar-los a aquesta nova
realitat, i fins i tot, la composició i la naturalesa de les entitats que executen els programes.

Des del març del 2021, les entitats agrupades de l’ateneu hem mantingut un procés de debat
intern per prendre les decisions que han de permetre afrontar aquests reptes de programa i
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d’espai, que a més a més es vinculen de forma íntima entre ells. Així, s’ha acordat la
modificació del funcionament intern de l’ateneu cooperatiu, que s’organitzarà a través d’un
espai operatiu, la Coordinació de Programes, que agruparà a les àrees de treball de l’ateneu i
a les responsables dels cercles, i dos espais de tall estratègic, el Comitè Rector, composat per
les entitats promotores de l’ateneu cooperatiu, i una Assemblea de Coòpolis, que reunirà
també a les entitats que desitgen construir de forma conjunta el rumb de l’ateneu cooperatiu.

Per altra banda, s’ha procedit a constituir entre diverses entitats agrupades de l’ateneu,
l’Associació Coòpolis, com a forma jurídica de segon grau, que té en els seus estatuts socials
poder esdevenir tan bon punt sigui possible, una cooperativa de foment empresarial en els
termes previstos a la Llei de Cooperatives. Aquest pas ha estat necessari per poder afrontar
d’una banda les exigències del procés del Bloc 4, que previsiblement acabarà amb una cessió
per part de l’Ajuntament a una entitat que agrupi a l’Associació Coòpolis i a les entitats
representatives del cooperativisme català. L’Associació Coòpolis vindrà també a jugar el
paper que els darrers anys, i a la seu actual de Coòpolis, ha jugat l’Associació Impuls
Cooperatiu de Sants a través de la cessió d’espais i infraestructures a l’ateneu cooperatiu i la
seva gestió, inclosa la incubació. El canvi de seu, prevista per primers del 2023, demanarà
d’una entitat que pugui assumir-ne la gestió i activitat quotidiana, o col·laborar-hi de totes les
formes possibles, i cap de les entitats promotores i agrupades de l’ateneu cooperatiu pot
assumir aquest pes dins les seves estructures, però si que poden entre totes assumir-ho des
d’un espai comú i amb una forma jurídica independent. Una entitat que, amb el pas del
temps, ha de poder associar a totes aquelles persones, físiques i jurídiques, que es relacionin
amb Coòpolis.

Així doncs, a la valoració positiva respecte al recorregut de Coòpolis a la present convocatòria
i els anys anteriors amb la que s’iniciaven les conclusions, cal afegir la consciència dels reptes
que es tenen per davant pels propers anys. En termes de responsabilitat i compromís
econòmic, de generació i consolidació d’un nou servei a l’abast del conjunt de la ciutadania
en el marc d’un edifici de dimensions i necessitats de gestió sense precedents. Sostingut a
més a més a través de les aportacions que es puguin fer des dels programes de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, als que es puguin afegir aquelles aportacions
que es puguin fer des del sector. Però també des del punt de vista de tenir la capacitat de
generar una eina efectiva i eficient al servei de la transformació vers una societat més justa i
una economia al servei de les persones, i de poder cercar i consolidar totes aquelles aliances
que permetin accelerar o intensificar aquesta transformació. És des de la consciència de totes
aquestes arestes i reptes, i des de la voluntat d’entomar-les, que afrontem els propers anys de
funcionament de Coòpolis.

152



153


