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PROBLEMA GLOBAL

Tot i que del 2015 al 2017 s’observa un fre en l’augment de desigualtats territorials dins la ciutat, Barcelona continua vivint en un context de desigualtat 
socioeconòmica i estructural que es veu reflectida als 73 barris de la ciutat que es poden observar amb diferents mapes que contemplen varis indicadors 
socioeconòmics (índex d'atur, renda familiar disponible, etc.) 
Barcelona, a més, fa anys que arrossega un model econòmic capitalista que genera beneficis al servei del capital global, principalment basat en el mercat immobiliari, 
energètic i turístic- fet que té conseqüències directes per als qui l’habiten, generant desocupació, devaluació salarial, augment dels preus del lloguer i gentrificació de 
les classes populars, perdent béns comuns de propietat col·lectiva i gestió democràtica

OBJECTIU GLOBAL

Promocionar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a eina per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local tot generant un nou teixit 
econòmic a la ciutat de Barcelona que camini cap a la resolució de necessitats econòmiques, socials i culturals de i des de les persones que la viuen, tot recuperant els 
béns comuns a través de cooperativitzacions i comunitzacions. 

CÒOPOLIS	 LÍNIES ESTRATÈGIQUES CERCLES
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PROBLEMES ESPECÍFICS

Necessitat de 
democratitzar 
l’estructura 
productiva i 
reproductiva 
urbana

Necessitat 
d’acompanyament 
en els projectes de 
pocs anys de vida 
per a la seva 
consolidació, tant 
econòmica com 
organitzativa, per 
tal de garantir-ne 
la sostenibilitat i 
consolidació, clau 
per tal de seguir 
reforçant la base 
cooperativa que 
ha de sustentar el 
model 
socioeconòmic 
solidari i 
cooperatiu.

Molt pocs 
projectes 
cooperatius 
acompanyats, un 
cop iniciada la 
seva activitat, 
estableixen 
relacions 
intercooperatives 
amb altres 
entitats de 
proximitat i del 
sector, pràctiques 
intercooperatives 
claus per a 
consolidar 
sectors i 
promoure un 
desenvolupament 
local que no sigui 
desorganitzat. 

Desconeixeme
nt de l’ESSC a 
àmbits com els 
prescriptors, el 
petit comerç i 
als moviments 
socials. 

L’educació no és 
neutral, té una 
dimensió política 
i ha de generar 
consciència 
crítica que es 
materialitzi en un 
increment de la 
mobilització i 
participació 
ciutadana, amb la 
finalitat de 
promoure canvis 
en les polítiques i 
models de 
desenvolupamen
t vigents

Detecció de la crisis de 
cures i, en paral·lel, de 
les poques 
experiències en l'àmbit 
de l'ESSC en tant 
sector productiu -com 
la cura dins de les 
pròpies cooperatives-.

Precarització en 
l'àmbit cultural de 
les treballadores i 
sector econòmic 
fort privatitzant 
els beneficis de les 
grans empreses de 
foment cultural 
que no 
reverteixen el 
benefici en el 
territori ni en les 
persones

Desconeixement dels 
recursos i dificultats de les 
persones migrants i d
´origen divers per crear 
iniciatives econòmiques 
dins els principis de l´ESS 
local, poc nombre 
d'entitats amb forma 
jurídica cooperativa 
iniciades per persones 
d'origen divers i 
desconeixement de les 
vies de regularització de 
persones en situació 
irregular que permetin al 
teixit local jugar un paper 
actiu en la creació de llocs 
de treball orientats a 
augmentar la presència de 
persones d'origen divers 
en la seva composició 

Manca d'empoderació 
de la ciutadania com a 
consumidors i usuaris, 
aportant-los criteris de 
responsabilitat, 
transformació i 
conscienciació 
d'aquest consum, i 
coneixement de les 
alternatives d'accés i 
tinença d'habitatge, 
alhora que solucions 
col·lectives 
d'organització 
ciutadana i 
empresarials per a 
resoldre les 
necessitats del consum 
de béns i serveis. 

Les iniciatives de 
l'economia cooperativa, 
l'economia solidària i 
altres economies 
transformadores que 
estan en procés de 
creació, consolidació o 
impuls de nous 
projectes necessiten 
espais i recursos per a 
la seva activitat i alhora 
un context col·lectiu on 
col·laborar i compartir 
el propi procés amb 
altres iniciatives.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Impulsar la 
creació de 
noves 
cooperatives

Acompanyar en la 
consolidació 
cooperativa de les 
iniciatives 
existents

Trenar circuits 
socioeconòmics 
solidaris, a escala 
local i 
metropolitana

Transversalitza
r i establir 
línies de 
permeabilitzaci
ó entre 
l'economia 
solidària i 
altres àmbits

Promoure valors 
i actituds 
relacionades amb 
la construcció 
moral de la 
justícia 
econòmica i 
social en l’àmbit 
educatiu

Sensibilitzar i impulsar 
experiències 
cooperatives en l’àmbit 
d’economies 
feministes i economia 
de les cures

Fomentar el 
sector cultural des 
del 
cooperativisme

Donar a conèixer el model 
cooperatiu a la població 
migrada com eina de 
resolució de llurs 
necessitats econòmiques, 
socials i culturals i 
fomentar la creació de 
cooperatives i augmentar 
l’ocupació en l’àmbit de 
l’ESS dins del col·lectiu de 
persones migrades 

Promoure el consum 
conscient i l'habitatge 
cooperatiu basat en 
pràctiques col·lectives

Oferir espais 
d'allotjament fixe i/o 
flexible durant el 
període d'incubació, un 
programa d'incubació, 
així com espais i canals 
de participació per 
articular una comunitat 
d'incubació oberta i 
col·laborativa.
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1. ABAST TERRITORIAL 
Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de 
foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de 

Barcelona, una aposta conjunta del veïnat, de les iniciatives de 
l’economia social i solidària i de l’administració pública per 

desenvolupar un equipament de promoció de l’economia cooperativa 

al recinte de Can Batlló. Començat a gestar al 2011 en el procés 
col·lectiu de detecció de necessitats desenvolupat a Can Batlló, ha 

anat fent camí definint el projecte, creant aliances, i aconseguint-ne 
els espai per dur a terme les seves activitats i serveis  

En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta 
prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la 

generació de llocs de treball en cooperatives existents per a fer 
possible un nou model socioeconòmic basat amb els valors de 

l’economia social i cooperativa.  Tot fomentant projectes que vulguin 

ser partícips i constructors d’un sistema que posi al centre les 
persones, les seves necessitats i desitjos col·lectius, el medi ambient i 

els territoris a partir de criteris democràtics, horitzontals, de 
transparència, equitat i participació. 

2. JUSTIFICACIÓ 
Tot i que del 2015 al 2017 s’observa un fre en l’augment de 
desigualtats territorials dins la ciutat, Barcelona continua vivint en un 

context de desigualtat socioeconòmica i estructural que es veu 
reflectida als 73 barris de la ciutat que es poden observar amb 

diferents mapes que contemplen varis indicadors socioeconòmics 

(índex d'atur, renda familiar disponible, etc.). Aquesta millora, però, 
està lluny de compensar les conseqüències de la crisi econòmica 

derivada d’un model econòmic capitalista que fa anys que s’arrossega 
i que genera beneficis al servei del capital global, principalment basat 

en el mercat immobiliari, energètic i turístic, que té conseqüències 

directes per a les persones que l’habiten, generant desocupació, 
devaluació salarial, augment dels preus del lloguer amb la consegüent 

gentrificació i expulsió de les classes populars, perdent béns comuns 
de propietat col·lectiva i de gestió democràtica. 

En aquest sentit, entenem la promoció i el foment de l’economia 
solidària i cooperativa com a eina per a la reducció de desigualtats per 

tal de generar un nou teixit econòmic a la ciutat de Barcelona que 
camini cap a la resolució de necessitats econòmiques, socials i 

culturals de i des de les persones que la viuen, arrelada al territori i al 

servei a les persones tot recuperant els béns comuns a través de 
cooperativitzacions i comunitzacions tot provocant un enfortiment 

socioeconòmic local.  

Des del 2016 que la ciutat de Barcelona viu un ritme creixent de 

cooperatives registrades; l’any 2018 se’n van registrar un total de 86 
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noves cooperatives. Aquesta data és una mostra més del continu 

creixement anual d’aquesta creació de cooperatives -el 2017 en foren 

61, 40 aprox. acompanyades per Coòpolis-. Per tal de seguir 
impulsant aquest creixement cal que a Barcelona hi hagi un dispositiu 

com l’Ateneu Cooperatiu que acompanyi el procés de constitució de 
cooperatives de forma especialitzada i la seva posterior consolidació. 

Cal fer esment que Coòpolis no només ens hem dedicat a assessorar 

en la nova creació, sinó que per tal de treballar per un teixit 
socioeconòmic fort considerem que la consolidació és clau per tal de 

seguir reforçant la base cooperativa que l’ha de sustentar.  

Des de Coòpolis vam iniciar l’activitat amb la necessitat de 

democratitzar l’estructura productiva i reproductiva urbana a partir 
d’impulsar accions vinculades a la promoció generalista de l’economia 

social i solidària, centrant-nos en donar resposta a les demandes de 
constitució de noves cooperatives que, tal com hem esmentat, han 

contribuït a augmentar el múscul cooperativista barceloní.  

Entenem que aquesta ha estat una primera fase necessària per a 
impulsar la transició cap a un model socioeconòmic solidari de 

Barcelona; ara cal fer un pas més, afegint la planificació econòmica 
participada de la ciutat per tal de fomentar els sectors econòmics 

productius i reproductius estratègics des del desenvolupament local. 

Essent necessària una actitud proactiva per a promoure la constitució 
de noves cooperatives que donin resposta a necessitats/oportunitats 

dels sectors estratègics que s’han començat a identificar al llarg de la 
convocatòria 2018-2019 amb diferents els actors de la ciutat 

(administracions, XES, FCTC, xarxes locals, etc.) i que caldrà anar-ho 

fent al llarg d’aquesta convocatòria, primer prioritzant-ne alguns 
d’aquests nous sectors com a línies estratègiques del projecte pel 

2019-2020: 
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Cal tenir present que des que Coòpolis fa camí i acompanya el procés 
de constitució cooperatiu de varis projectes, molt pocs d’aquests, un 

cop iniciada la seva activitat, estableixen relacions intercooperatives 
amb altres entitats de proximitat i del sector, pràctiques 

intercooperatives claus per a consolidar sectors i promoure un 

desenvolupament local que no sigui desorganitzat.  

La incorporació estratègica de l’objectiu del 2019 relatiu a la 
generació de la transició del model econòmic de la ciutat pot portar a 

detectar buits significatius i anellar les etapes consecutives del procés 

de transformació, amb una successió d’operacions realitzades per 
unitats interconnectades dotant d’iniciatives de l’ESS com a motors 

dels sectors econòmics claus per tal de fer via en la “Barcelona 
cooperativa solidària”, sostinguda i viscuda pels projectes col·lectius 

arrelats que generen impactes positius per a les seves habitants, des 

de la intercooperació, l’equitat i la transparència.  

SECTORS PRODUCTIUS I REPRODUCTIUS CLAU (1) 

EN UNA ESTRATÈGIA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOCIAL I 

FEMINISTA DE L’ECONOMIA URBANA

1. Alimentació 
Ecològica

Producció, distribució i comercialització de 
productes alimentaris agroecologics. Circuit 
alimentari ecològic, cooperatiu i de proximitat. 
Productors, obradors, distribuidores, menjadors, 
restaurants, horts, Xarxa menjadors escolars 
ecològics…

2.  Mobilitat/
Logística Sostenible

Mobilitat/logística amb vehicles sostenibles 
(elèctrics, bicis de càrrega) per desplaçaments 
intraurbans de persones o distribució de 
mercaderies

3. Transició 
Energètica

Energies renovables, eficiència edificis, 
instaladors, comercialitzadores, certificació, 
ecorehabilitació, oficis…

4. Democratització 
Cures / Salut

Cooperatives integrals pel proveïment i consum 
de cures. Atenció a persones.

5. Cultura i 
Creativitat 
Cooperativa

Sector cultural i creatiu (arts visuals i escèniques, 
patrimoni, cinema i video, tv i ràdio, música, 
videojocs, llibres i premsa, disseny, arquitectura, 
publicitat) ocupa 182.200 treballadors (CAT). 
Cooperativitzar les “indústries culturals” i 
vincular-les a la comunitat.

6. Economia 
Circular

Optimització de recursos, productes, 
components i materials.  Reciclatge, 
compostatge, roba, ferralla, olis per fer sabons…

7. Tecnologia 
socialment 
apropiada

Usos socials, cooperatius i col·laboratius de les 
TICs; software i hardware obert/ lliure. 
Cooperatives de serveis tecnològics, bancs de 
dades, cooperativisme de plataforma..

8. Habitatge i ciutat Cooperatives d’habitatge, obra pública, 
urbanisme, equipaments

9.  Educació i lleure Cooperatives vinculades a l’àmbit formatiu tant 
formal com no formal 

10. Tèxtil Cooperatives vinculades en alguna part de la 
cadena tèxtil 
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Coòpolis, des del 2017-2018,  ja va començar a establir línies 

estratègiques d’actuació després d’una anàlisi del perfil poblacional i 

sectorial del que forma part les iniciatives d’ESSC, d’ençà  ja es 
dibuixava aquesta aposta de trànsit cap a la motivació de la 

priorització de determinats sectors fent de l’ESSC una eina de 
resolució de necessitats i de creació d’un nou model econòmic de la 

ciutat. Aquestes línies estratègiques, s’aniran consolidant i ampliant 

dins d’aquesta lògica d’impuls de sectors estratègics productius i 
reproductius claus en aquesta nova convocatòria, juntament amb 

alguns dels identificats a la diagnosi, que ens ha de portar a impulsar-
ne d’altres que contribueixin a el més que necessari canvi de model 

econòmic.  

Per tot això, les línies estratègiques que ja hem començat a treballar 

les continuarem estimulant:  

- Cultura cooperativa: pren forma d’eix estratègic transversal 

de l’Ateneu Cooperatiu. La detecció d’aquest sector neix de la 
precarització en l'àmbit cultural de les treballadores i sector 

econòmic fort privatitzant els beneficis de les grans empreses 
de foment cultural que no reverteixen el benefici en el 

territori ni en les persones 

- Economies feministes i economies de les cures: com a eix 

estratègic transversal de l’Ateneu Cooperatiu, aquesta línia 
pren força ja des de la convocatòria 2017-2018 i es va 

consolidant al llarg del 2018-2019. Neix de la detecció de la 

crisis de cures i, en paral·lel, de les poques experiències en 

l'àmbit de l'ESSC en tant sector productiu i reproductiu -la 

cura dins de les pròpies cooperatives. 

- Consum i habitatge: la manca d'empoderament de la 

ciutadania com a consumidores i usuàries fa néixer la 
necessitat d’aportar responsabilitat, transformació i 

conscienciació d'aquest consum, i coneixement de les 

alternatives d'accés i tinença d'habitatge, alhora que afavoreix 
solucions col·lectives d'organització ciutadana i empresarials 

per a resoldre les necessitats del consum de béns i serveis.  
Des del mecanisme del cercle específic de consum cooperatiu, 

des de la convocatòria 2017-2018, s’impulsa el consum 

conscient i l'habitatge cooperatiu basat en pràctiques 
col·lectives de resolució de necessitats d’habitatge en models 

alternatius de tinença. 

- Migracions i diversitat d’origen: Les condicions socials, 

econòmiques, culturals i legislatives posen en situació de 
desigualtat d'oportunitats, de discriminació i vulnerabilitat 

social a la població migrada i refugiada que dificulta la 
resolució de llurs necessitats a partir del model cooperatiu. 

Des d’aquesta anàlisi i diagnosticada la poca presència de 

persones migrades als col·lectius d’ESS acompanyats, 
continuarem impulsant la línia estratègica de migracions, que 

es va iniciar al llarg de la convocatòria 2017-2018 i enguany 
s’ha consolidat com a cercle, mecanisme des del qual 

continuarem reforçant l’objectiu de fer de l’economia solidària 

una economia diversa i migrant al llarg del 2019-2020. 
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- Prescriptores d’ESSC: Al llarg de les tres edicions des de 

C o ò p o l i s h e m p o g u t c o n s t a t a r q u e ex i s t e i x u n 

desconeixement de l’ESSC a àmbits com els prescriptors, el 
petit comerç i als moviments socials. Per aquest motiu 

transversalitzar i establir línies de permeabilització entre 
l’economia solidària i altres àmbits també es manté com a 

objectiu clau. 

- Educació: Un altre àmbit on tenim la intenció de continuar 

intervenint-hi és en l’àmbit educatiu, tant en la seva vessant 
formal com informal: entenem que l’educació no és neutral, 

sinó que té una dimensió política i ha de generar consciència 

crítica que es materialitzi en un increment de la mobilització i 
participació ciutadana, amb la finalitat de promoure canvis en 

les polítiques i models de desenvolupament vigents. 
Promoure valors i actituds relacionades amb la construcció 

moral de la justícia econòmica i social, en aquest cas en el 

sector educatiu -tant formal com informal- és un objectiu 
primordial per a Coòpolis.  

3. OBJECTIUS 
Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, té per objectiu principal 
promocionar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a eina 

per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local 
tot generant un nou teixit econòmic a la ciutat de Barcelona que 

camini cap a la resolució de necessitats econòmiques, socials i 

culturals de i des de les persones que la viuen, recuperant els béns 
comuns a través de cooperativitzacions i la gestió col·lectiva o 

participada d’aquests béns. 

L’aposta estratègica d’enguany és fomentar i promoure els sectors 

econòmics productius i reproductius estratègics des del 
desenvolupament local, fent de la promoció de l’economia solidària 

una eina de construcció d’un model socioeconòmic de ciutat solidari i 
cooperatiu.   

Per assolir aquest objectiu hem definit els següents objectius 
específics: 

1- Impulsar la creació de noves cooperatives 

a. Accions de sensibilització, formació i impuls a la generació de 
noves empreses cooperatives i llocs de treball adreçades a 

persones emprenedores, associacions amb activitat econòmica, 

SCP i empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat (eix 
osB, C, D) 
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b. Incidència en la creació de noves empreses dins de l’ESSC a través 

de la formació d’agents multiplicadors i prescriptors: professorat i 

gestors i assessors, siguin de l’àmbit públic, comunitari, concertat o 
privat (eixos E i F)  

c. Promoció de l’ESS en sectors considerats estratègics (eix B)  
d. Itineraris d’acompanyament integral fins a la constitució de 

cooperatives (eixos B, C i D)  

e. Accions de sensibilització a diferents barris i Districtes de la ciutat, 
prioritzant-ne els sectors estratègics (eix B) 

f. Impuls de la Convocatòria Premis Micaela Chalmeta per la creació 
de cooperatives compromeses amb la transformació social a 

través de la seva activitat i prioritzant els sectors estratègics (eix 

B) 
g. Accions de sensibilització de l’ESS i, principalment, de sectors 

estratègics (eix B) 

2. Acompanyar en la consolidació cooperativa de les 

iniciatives existents 

a. Derivació de projectes acompanyats des de Coòpolis a les xarxes 
locals dels barris on s’hi ubiquen (eix A i B) 

b. Oferir espais d'allotjament fixe i/o flexible durant el període 
d'incubació, un programa d'incubació, així com espais i canals de 

participació per articular una comunitat d'incubació oberta i 

col·laborativa (cercle incubació) 
c. Tallers de consolidació en diferents àmbits, alguns vinculats en 

necessitats específiques dels sectors que es considerin estratègics 
(eix B) 

d. Espais de trobada amb els projectes singulars que donin resposta 

als àmbits estratègics que s'identifiquin com a prioritaris (eix B, F) 

e. Visibilització d'iniciatives dels sectors que es considerin 
estratègics per fomentar el mercat social i la seva promoció i de 

pràctiques transformadores, prioritzant-ne els sectors estratègics 
(eix A) 

f. Itineraris d’acompanyament a projectes cooperatius per la seva 

consolidació (eix B) 
g. Sessions d’intercooperació sectorials en àmbits estratègics (eixos 

B, C) 

3. Trenar circuits socioeconòmics solidaris, a escala local i 

metropolitana.  

Aquest objectiu específic resulta del tot clau per assolir l’esmentada i 
més que necessària transició social i ecològica . Apostem per impulsar 

l’ESS com a forma de desenvolupament local per tal que la cadena de 
valor sigui assumida per la comunitat local com a subjectes actius per 

a detectar necessitats locals i desplegar capacitats econòmiques, 

socials i culturals facilitant que l’activitat econòmica que romanguin al 
territori i es minoritzin externalitats negatives. Per tal de fer possible 

aquest objectiu d’enguany l’estratègia territorial fa un gir coherent 
amb l’objectiu previ, pel que fa a la seva funcionalitat. Si fins ara 

s’havia apostat per acompanyar en l’articulació de les xarxes locals i 

ser eina i recurs per al desenvolupament d’accions de promoció i 
enfortiment, enguany l’aposta territorial transita cap a: 

a. Detecció, des dels barris, d’aquestes necessitats locals per a 
donar-hi resposta des de la generació de processos 
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socioeconòmics que esdevinguin en projectes i ecosistemes 

cooperatius aterrats a la comunitat local i impulsats per aquesta, 

acompanyats des de Coòpolis, des d’on es potenciarà els sectors 
estratègics de ciutat que es diagnostiquin per tal de dur a terme 

aquesta transició cap a una economia que resolgui necessitats de 
les persones i dels processos col·lectius que l’habiten (eix B, D, F) 

b. Diagnosi de l'estat de l'ESS a Barcelona per aportar dades en la 

concreció de sectors estratègics claus a la ciutat per la detecció de 
buits productius i reproductius (eix A, B, C) 

c. Seguiment de generació d’espais de coordinació amb agents 
vinculats amb l’ESSC en l’àmbit català (XAC, estructures de 

representació del cooperativisme, Comissionat d’Economia Social, 

Desenvolupament Local i de Consum de l’Ajuntament de 
Barcelona, etc.) i a nivell estatal i internacional (eix A i B) 

d. Organització de jornades vinculades als sectors estratègics i de 
promoció de l'ESS (eix A) 

4. Transversalitzar i establir línies de permeabilització 

entre l'economia solidària i altres àmbits al conjunt 

d’àmbits de la societat generant una massa crítica en 

aquells sectors o àmbits en què l’ESSC és poc present.  

Accions: 

- Identificació, contacte i accions de sensibilització a 
prescriptors (eix F) 

- Seguiment de la coordinació amb altres serveis per a generar 
espais i/o eines de derivació (eix F i eix C) 

- C o n t i n u a c i ó c à p s u l e s f o r m a t i v e s “A s s o c i a c i ó o 

cooperativa” (eix C) 

- Detecció de comerços en traspàs i locals buits amb l’objectiu 

d’activar el protocol per a donar resposta a aquesta 
necessitat, buscant projectes cooperatius del territori que en 

puguin donar continuïtat (eix D) 
- Acompanyament a col·lectius i moviments socials en 

situacions de precarietat que cerquin l’autoocupació i 

l’autogestió a partir de prendre les regnes de l’activitat que 
desenvolupen (eix D)  

- Sensibilització al teixit associatiu i a les empreses (eix C) 
- Sensibilització a empreses en jubilació, traspàs o a col·lectius 

o moviments socials que vulguin cooperativitzar la seva 

activitat (eix D) 
- Participació a esdeveniments organitzats per altres agents de 

la ciutat de forma activa i constant (eix A) 
- Detecció de projectes amb valors propers a l'ESS de sectors 

estratègics i impuls en la seva cooperativització (eix D) 

5. Promoure valors i actituds relacionades amb la 

construcció moral de la justícia econòmica i social en 

l’àmbit educatiu 

- Consolidació de la coordinació amb agents educatius que 
poden fer de pont entre els centres educatius i amb eines 

pedagògiques d’apropament a l’ESS per al desenvolupament 
d'accions a l'àmbit educatiu (eix E)  

- Accions educatives vinculades amb l'ESS i el cooperativisme a 
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les escoles (eix E) 

- Elaboració de materials pedagògics (eix E) 

- Acompanyament a la creació de cooperatives d'alumnes (eix 
E) 

6. Sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit 

d’economies feministes i economia de les cures 

- Tallers formatius orientats a la cura de les persones dins les 
organitzacions de l'ESS (eix B) 

- Acompanyament a projectes de l’àmbit d’economies 
feministes i economia de les cures (eix B, C) 

- Accions de divulgació i sensibilització de paradigmes 

organitzatius solidaris al sector cooperatiu (eix B) 
- Treballar de manera coordinada amb l’administració 

municipals en accions relatives al sector cures. (Eix F) 

7. Fomentar el sector cultural des del cooperativisme 

- Consolidació de la sectorial de cultura cooperativa. 
- Visibilització de les cooperatives culturals i de la sectorial 

- Promoció de la creació de noves iniciatives dins del 
cooperativisme cultural. 

- Suport a projectes culturals per a la constitució de 

cooperativa. 
- Promoció de la intercooperació i el mercat social de la cultura. 

8. Donar a conèixer el model cooperatiu a la població migrada com 

eina de resolució de llurs necessitats econòmiques, socials i 

culturals, contribuint a la regularització de la situació administrativa 
de persones migrades en situació irregular, tot fomentant la creació 

de cooperatives i augmentant l’ocupació en l’àmbit de l’ESS dins del 

col·lectiu de persones migrades, també afavorint la perspectiva 

intercultural en iniciatives d’ESS amb poca diversitat d’origen:  
a. Promoure els principis de l'economia social i solidària i el 

cooperativisme entre el col·lectiu de persones migrades i les seves 
organitzacions socials a partir de l’organització i realització 

d’accions de formació i sensibilització destinat a la població 

migrada i les seves organitzacions per tal de donar a conèixer 
l’economia solidària i cooperativa (eix A, B, C) 

b. Fomentar la creació de cooperatives de persones migrades com a 
forma col·lectiva de resolució de necessitats econòmiques, 

laborals, socials i culturals a partir de la identificació i 

acompanyament a projectes de persones migrades que busquen la 
creació de cooperatives prioritzant els sectors definits com a 

estratègics a Coòpolis (eix B, D) 
c. Afavorir la perspectiva i pràctiques interculturals dins d'entitats 

locals del teixit social i solidari, especialment aquelles amb poca 

diversitat d'origen dins de les seves organitzacions. Per tal de fer-
ho es duran a terme trobades amb organitzacions de l’ESS 

interessades en dur a terme accions que afavoreixin la diversitat 
cultural i d’origen dins les seves organitzacions, s’identificaran i es 

difondran bones pràctiques de cooperatives creades per persones 

migrades o cooperatives que cerquin la incorporació de persones 
migrades a les seves organitzacions i es continuarà amb el procés 

d’enfortiment de la Comissió d´interculturalitat de la XES (eix A, B, 
C, F) 

d. Contribuir a la regularització de la situació administrativa de 

persones migrades en situació irregular generant ofertes de 
treball per compte aliena /pròpia i contribuir a l’obtenció 
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d’autoritzacions de treball per part de persones estrangeres que 

disposen de residència sense permís de treball des de l’ESS (eix B, 

F) 

9. Promoure el consum conscient i l'habitatge cooperatiu basat en 

pràctiques col·lectives:  des del cercle consum es donarà continuïtat 

a la tasca desenvolupada al llarg de la convocatòria 2018-2019, 
donant resposta a tots els eixos de la convocatòria i fent de 

l’habitatge cooperatiu una aposta per al seu desenvolupament. 

10. Oferir espais d'allotjament fixe i/o flexible durant el període 

d'incubació, un programa d'incubació, així com espais i canals de 
participació per articular una comunitat d'incubació oberta i 

col·laborativa (es donarà resposta des del cercle incubació) 
- Articular una comunitat que doni un context col·laboratiu i 

d'ajuda mútua a les iniciatives econòmiques, a partir dels 

projectes incubats i allotjats, les entitats de Coòpolis i de 
l'economia solidària i aquelles persones que des de la recerca, 

l'experiència i/o l'activisme cooperativista hi vulguin 
participar. (eix A, B) 

- Gestionar els espais d'allotjament, co-treball i reunions del 

bloc 8 de Can Batlló per acollir-hi iniciatives o oferir-los 
reserva puntual segons les seves necessitats (eix B, F) 

- Facilitar espais i canals de participació i cogestió de la 
comunitat d'incubació a les iniciatives allotjades i incubades 

(eix B, C, D, E) 

- Oferir programes d'incubació amb itineraris adaptats a les 
necessitats de cada iniciativa en col·laboració amb l'Ateneu i 

altres cercles de Coòpolis (eix B, F) 

- Facilitar espais d'ideació, pre-incubació, integració 

cooperativa i foment de la intercooperació (eix B, C) 
- Pa r t i c i p a r e n l 'à r e a d e s u p o r t d e C o ò p o l i s f e n t 

acompanyament d'iniciatives de creació i consolidació de 
projectes cooperatius i de l'economia solidària (eix B) 
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OG Promocionar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a 
eina per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment 
socioeconòmic local tot generant un nou teixit econòmic a la 
ciutat de Barcelona que camini cap a la resolució de necessitats 
econòmiques, socials i culturals de i des de les persones que la 
viuen, tot recuperant els béns comuns a través de 
cooperativitzacions i comunitzacions.

OE 1 Impulsar la creació de noves cooperatives

OE 2 Acompanyar en la consolidació cooperativa de les iniciatives existents

OE 3 Trenar circuits socioeconòmics solidaris, a escala local i metropolitana

OE 4 Transversalitzar i establir línies de permeabilització entre l'economia 
solidària i altres àmbits

OE 5 Promoure valors i actituds relacionades amb la construcció de justícia 
econòmica i social en l’àmbit educatiu

OE 6 Sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit d’economies 
feministes i economia de les cures

OE 7 Fomentar el sector cultural des del cooperativisme

OE 8 Fomentar la creació de cooperatives i augmentar l’ocupació en l’àmbit de 
l’ESS dins el col·lectiu de persones migrades.

OE 9 Promoure el consum conscient i l'habitatge cooperatiu basat en 
pràctiques col·lectives

OE10 Oferir espais d'allotjament fixe i/o flexible, un programa d'incubació, així 
com espais i canals de participació per articular una comunitat 
d'incubació oberta i col·laborativa.
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4. METODOLOGIA 
Per tal de donar resposta als objectius generals i específics del 
projecte nascuts de la diagnosi (apartat 2. Justificació), es 

desenvoluparan el seguit d’actuacions explicades a l’apartat 3. 
Objectius a partir de la següent metodologia: 

El funcionament intern del projecte per al seu desenvolupament 
comptarà amb les següents àrees, unes de transversals i 

reproductives, i d’altres de sectorials i productives: 

Àrees transversals i reproductives 

- Comunicació:  estratègia de comunicació, difusió general del 

projecte, gestió web i intranet per a les inscripcions a les 

formacions, disseny i maquetació dels materials propis, gestió  
de xarxes socials, enviament de butlletí i premsa.  

- Coordinació estratègica:  

- 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 
- R e p r e s e n t a t i v i t a t a m b l a X a r x a d ’A t e n e u s 

Cooperatius: comunicació, acompanyament i 

coordinació general.  

- Gestió de l’espai: cura i manteniment de les 
instal·lacions 

- Administració: justificació econòmica i tècnica  
- Gestió d’equips i cures: 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: participació 
als òrgans de participació de l’ecosistema de Can 

Batlló, participació als grups de treball i participació a 

la neteja comunitària.  

Àrees sectorials i productives 

- 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 Micaela Chalmeta. 

- Formació (eix B, C, D, F): Organització de formacions, 

coordinació de 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.  

- Recerca - acció (eix A, B): Identificació de pràctiques 
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transformadores, dinamització i coordinació d’eixos 

estratègics, seguiment de projectes XL 

- 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.   
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L’equip de treball que configura Coòpolis funcionarà a través de 

diferents àrees dins del propi projecte que es coordinaran gràcies a 

diferents espais de gestió i treball, que són els següents:  

- Reunions pròpies de cada àrea: hi participen les persones de 
les diverses entitats que formen part de cada àrea i tenen per 

funció la gestió i coordinació d’aquesta. En el cas de suport es 

faran reunions ampliades amb els responsables de suport dels 
cercles un cop al mes.  

- Reunions de coordinació operativa: hi participen 

responsables de les diferents àrees i tenen per objectius 

socialitzar i compartir tasques quotidianes per la coordinació 
entre les diferents àrees i línies estratègiques (tres d’elles 

participen amb el format de cercle). Tindran una periodicitat 
mensual. Els eixos estratègics que no tenen un format de 

cercle (economies feministes i economies de les cures) 

participaran a les coordinacions operatives puntualment.  

- Reunions de coordinació estratègica: hi participen 
representants de les diferent entitats agregades i té per 

objectiu prendre decisions estratègiques i polítiques. Tindran 
una periodicitat mensual.  

- Taules estratègiques: seran configurades per tots aquells 
actors amb qui es té relació pel desenvolupament de Coòpolis 

- Ateneu Cooperatiu de Barcelona, tant des de proveïdores, 

entitats participants, representants de l’administració pública 
i agents clau pel desenvolupament del projecte i tindran per 

objectiu revalidar l’actuació del projecte. Es duran a terme 

mínim dues taules estratègiques al llarg de la convocatòria.  

A l’inici de la convocatòria es durà a terme unes jornades internes per 

tal d’organitzar-nos col·lectivament en la gestió del projecte, debatre 
de qüestions estratègiques, calendaritzar els espais de coordinació 

anuals i proposar una programació coordinada de les activitats. 

També, i degut al canvi de seu social, caldrà coordinar i distribuir 
entre les entitats les responsabilitats associades a la gestió dels 

espais i de les activitats que s’hi programaran, així com fer un pla 
d’usos, sobretot per la incorporació plena de l’activitat d’incubació 

d’empreses i d’espais de cotreball.   

També es duran a terme tres avaluacions parcials: una inicial a principi 

de la convocatòria per tal de poder definir el model organitzatiu per 
l’acompliment dels objectius, una a mitjans de convocatòria (abril-

maig) per poder fer una avaluació parcial en l’acompliment dels 

resultats i revisar el funcionament intern i les actuacions 
desenvolupades i una avaluació abans de finalitzar la convocatòria 

(setembre) per garantir l’acompliment dels objectius i fer una 
valoració general de l’any. Les actuacions s’avaluaran als diversos 

espais de treball (reunions d’àrea) i a les avaluacions parcials, tot i que 

també hi tindran cabuda quan calgui als altres espais de treball.  

Els cercles participaran de tots els espais de gestió i treball esmentats 
prèviament així com en les avaluacions parcials comentades. A més, 

tindran una persona coordinadora que farà d’enllaç amb el seguiment 

mensual en relació a la globalitat del projecte, que s’encarregarà 
d’actualitzar els indicadors amb l’àrea administrativa, estarà en 
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contacte amb l’àrea de comunicació per la difusió de les activitats, es 

coordinarà amb l’àrea de formació i participarà de les reunions de 

suport. Tindrà contacte directe amb l’àrea territorial que farà de pont 
entre necessitats detectades des de les xarxes locals amb els cercles, 

si s’escau.  
 

5. CAPACITAT DE GESTIÓ 
Enguany l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona estarà format per 18 
entitats agrupades. A continuació en fem una breu descripció, però 

n’adjuntarem informació ampliada. 
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Les entitats agregades de l’ateneu cooperatiu són les següents: 

La Ciutat Invisible 
Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a 

beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius 2016-2017, 
2017-2018 i 2018-2019, amb un assoliment a la primera 

convocatòria de 21 constitucions de cooperatives i la inserció de 75 

persones a l’ESS; de 21 constitucions i 61 insercions en el cas de la 
segona convocatòria; i de 12 constitucions i  40 insercions en el cas de 

l’estat actual de la tercera convocatòria que encara no ha finalitzat. En 
els últims anys ha dut a terme projectes i 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. El 
2019 ha conveniat amb l’Ajuntament de Barcelona el desplegament 

del Centre de Promoció del Cooperativisme de Barcelona, que 
complementa les accions previstes a la convocatòria dels ateneus 

cooperatius i permet aprofundir en algunes de les activitats o eixos 

estratègics de la ciutat.  

Lacol 
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 del projecte i l’adequació del programa de l’edifici als usos i 

serveis previstos a la nova seu. Actualment participa en diversos 
projectes i xarxes i ha sigut entitat agregada des de la primera 

convocatòria.  

La Pera Comunicació 

És una cooperativa 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 transformadors i la 
intercooperació. Han gestionat la comunicació de Coòpolis - Ateneu 

Cooperatiu de Barcelona durant la convocatòria 2018-2019. Durant 

el primer any d’activitat hem treballat amb diversos projectes de 
promoció de l’Economia Social i Solidària. 

L’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 dues 
edicions anteriors, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019. 

El 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, 2017-2018 
i 2018-2019, ha portat a terme algunes formacions específiques, així 

com algunes col·laboracions en acompanyaments i/o informes jurídics 

específics.  
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Grup ECOS 

ECOS està format actualment per 18 cooperatives sòcies, que donen 

feina estable a més de 110 persones i agrupen 7.200 persones sòcies 
de consum, de branques d’activitat diverses. Disposa de dos locals 

que funcionen com a comunitats de treball, agrupant 35 empreses de 
l’economia social i cooperativa. Treballa per promoure la 

intercooperació, la generació de nous projectes, i la sensibilització i 

l’apropament a la ciutadania de les alternatives que ofereix l’ESS. 
Participa a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del 

programa Aracoop i ha estat participant de l’ateneu cooperatiu al 
llarg de les convocatòries 2017-2018 i 2018-2019. 

L’Esguard SCCL 
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 organitzacions i xarxes i han estat desenvolupant l’eix 
educatiu de l’ateneu cooperatiu al llarg de les dues últimes 

convocatòries (2017-2018 i 2018-2019). 

Reflexes SCCL 

La Cooperativa Reflexes és una cooperativa d’iniciativa social sense 
afany de lucre especialitzada  en projectes socioeducatius, 

diferenciant diferents tipus de projecte:acompanyament educatiu,  
lleure socioeducatiu, projectes d’especialització de formació, 

divulgació i conscienciació i l’elaboració de materials didàctics. Al llarg 

de la convocatòria 2018-2019 de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, 

ha estat col·laborant a l’eix educatiu conjuntament amb l’Esguard, 

SCCL.  

Les entitats que es presenten al cercle consum i habitatge són les 

següents: 

Opcions de Consum Responsable SCCL 

És una plataforma de construcció de mercat social a Catalunya que té 
com a objectiu incrementar de forma disruptiva el consum, tant privat 

com públic, en l’espai de l’economia social i solidària. Proporciona 
eines operatives de consum i compta amb diversos acords 

d’intercooperació i col·laboració amb cooperatives i entitats del món 

associatiu, cultural i d’acció social del país. Ha participat a la 
convocatòria de projectes singulars i a altres accions del Programa 

Aracoop al llarg del 2016-2017 i 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. 

Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social, SCCL 

Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social sccl, és la primera 
distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix productes 

ecològics, de comerç just i fets per cooperatives. Dóna suport i 

abasteix a les cooperatives i grups de consum de productes ecològics 
del territori i amb especial atenció a les de la ciutat de Barcelona. 

Quèviure és el punt de trobada de consumidors organitzats i 
productors per tal de facilitar i promoure el consum d’uns i la feina 

dels altres, creant una xarxa d’economia productiva reall.. Quèviure 

ha sigut entitat agregada del Cercle Consum al llarg de les dues 
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edicions anteriors de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona - Coòpolis 

(2017-2018, 2018-2019). 

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. 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 de l’entitat són la divulgació del model mitjançant 
l’organització i participació en xerrades i altres activitats de difusió; 

elaboració i divulgació de materials diversos;  impuls i 

acompanyament en el procés de formació de grups de persones que 
volen treballar conjuntament per a impulsar i dur a terme projectes 

d’habitatge en cessió d’ús. Finalment, la incidència política per 
avançar en el reconeixement i desenvolupament d’aquest model 

d’accés i tinença d’habitatge en el marc legal actual. Ha participat, 

també, a la convocatòria de projectes singulars i al cercle consum al 
llarg del 2017-2018 i 2018-2019.  

La Dinamo Fundació 

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.  

Les entitats agregades que conformaran el cercle de migracions són 

les següents: 

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. Van començar a col·laborar amb 
l’Ateneu des de la convocatòria 2017-2018 i han estat entitat 

agrupada del Cercle migracions al llarg de la convocatòria 
2018-2019, tant en la coordinació del propi cercle com 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.  

IACTA Sociojurídica 

Cooperativa d’advocades dedicada a l’atenció, acompanyament, 
mediació i representació lletrada a persones en els seus processos 

jurídics. Al llarg del curs 2017-2018 van ser entitat col·laboradora 

d e s e nvo l u p a n t d i ve r s e s f o r m a c i o n s i a c o m p a ny a m e n t s 
d’assessorament jurídic per fomentar la creació de cooperatives i 
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d’ocupació dins del col·lectiu de persones migrades, així com la 

incorporació de persones migrades per part d’entitats de l’ESS i a la 

convocatòria 2018-2019 han estat entitat agrupada del Cercle 
migracions.  

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. 

Les entitats que formaran el cercle d’incubació són: 

Fem Procomuns 
FemProcomuns és una cooperativa integral de consum i treball, 

d’iniciativa social i sense afany de lucre amb la voluntat de contribuir 

a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya. Les 
seves línies d’actuació principals poden aportar una experiència 

important per al bon funcionament del cercle incubació. Ha estat 

entitat agrupada de l’Ateneu Cooperatiu al llarg de la convocatòria 

2018-2019. 

Labcoop 
LabCoop és una comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives 

d'emprenedoria social cooperativa, aquelles que, a través d'una 

activitat econòmica, persegueixen transformar l'economia, la 
societat, la cultura; cooperativitzar l'activitat; sostenir-se al llarg del 

temps i multiplicar el seu model. Les seves línies de treball són 
incubació i acompanyament a projectes, projectes territori, projectes 

laboratori i formació. Ha estat entitat agrupada del cercle incubació 

de l’Ateneu Cooperatiu al llarg de la convocatòria 2018-2019.  

ILabso 
Ilabso és una cooperativa de treball que neix al 2014 que treballa en 

la confecció, tractament i anàlisi de dades, en el disseny i avaluació de 

projectes socials i polítiques públiques i en la divulgació i 
transferència de coneixements. Ha dut a terme varis projectes en 

relació a l’Economia Social i Solidària.  

Tant l’Ateneu com els tres cercles disposen de personal tècnic 

qualificat per desenvolupar les diverses actuacions previstes, així com 
les instal·lacions necessàries. Ubicat a Can Batlló, Coòpolis disposa 

d’un espai rehabilitat des del 2016 amb una ampliació realitzada al 
2019 amb sales de formació i espais d’incubació. Per tal de garantir 

un bon funcionament de l’espai, s’ha treballat amb el model de gestió i 

dinamització de l’equipament entre les diverses entitats participants..  
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6. CAPACITAT ECONÒMICA 
A continuació detallem la capacitat econòmica de les 18 entitats 
agrupades, tenint en compte que el seu volum de negoci durant els 

anys 2017 i 2018, el pressupost gestionat de l’Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona durant el curs 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 i la 

previsió de pressupost a gestionar durant aquesta convocatòria. 

Entitat Volum 
negoci 
2018

Volum 
negoci 2017

Pressupost 
Coòpolis 
2019-20

Pressupost 
Coòpolis 
2018-2019

Pressupost 
Coòpolis 
2017-2018

Pressupost 
Coòpolis 
2016-2017

La Ciutat 
Invisible

595.393,88 € 579.355,08 € 174.403,56€ 168.278,38€ 109.419,95€ 173.038,69 €

Impuls 
Cooperatiu 
de Sants

202.034,97€ 126.213,76€ 33.591,75€ 42.619,38€ 177.504,25€ 99.285,96€

Lacol 408.000,00€ 362.000€ 14.075,26€ 15.113€ 14.900€ 18.319,58€

Col·lectiu 
Ronda

7.965.669€ 8.108.820,00€ 20.793,71€ 22.820,20€ 30.000€ proveïdor

Grup ECOS 321.651,19€ 380.699,84€ 17.840,28€ 15.263,47€ 30.000€ 0€

L’Esguard 383.225,88€ 253.340,93€ 10.192,50€ 16.613,47€ 11.100€ 0€

Reflexes 146.092,20€ - 7.761,50€ 0€ 0€ 0€

La Pera 
Comunicació

14.633€ 
(Només 
activitat 4t 
trimestre)

0€ (la 
cooperativa 
s’ha creat el 
2018) 

32.558,76€ 33.370,20€ 0€ 0€

Opcions de 
Consum 
Responsable

353967,01€ 329.800 € 18.155€ 21.000 € 10.979,50€ 0€

Quèviure 246299,3€ 112.880 € 17.574€ 27.000 € 27.061,50€ 0€

SostreCívic 95367,5€ 65.545€ 15.776,15€ 10.000 € 10.979,50€ 0€

La Dinamo 
Fundació

49378,78€ 8.494,85€ 0€ 0€ 0€

Labcoop 334.294,57€ 298.493.35 € 35.136€ 29.705 € 0€ 0€

Ilabso 113.202,41€ 2.790€ 0€ 0€ 0€

Fem 
Procomuns

86.849,67€ 0€ (la 
cooperativa es 
va crear el 
2017 i va 
iniciar 
activitat 
econòmica el 
maig de 2018)

21.474€ 21.525 € 0€ 0€

IACTA 
sociojurídica

148.944,52€ 144.519,53 € 4.237,45€ 4.095,02€ 0€ 0€

MigrESS 8.688,58€ 0 € (l’entitat va 
començar la 
seva activitat 
al gener del 
2018)

48.553,97€ 34.610,88€ 0€ 0€

Col·lectivaT 22413,73€ 7.208,58€ 0€ 0€ 0€

TOTAL 494.078 € 492.924 € 304.532 €
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7. COFINANÇAMENT 
De cara al curs 2019-2020, Coòpolis comptarà amb les següents 
fonts de finançament diferenciades: la convocatòria d’Ateneus 

Cooperatius del programa AraCoop, fonts propis del fons d’educació i 
promoció cooperativa de les entitats agrupades, fons provinents 

d’altres línies de treball vinculades a Coòpolis però no a la 

convocatòria dels ateneus cooperatius, i un finançament de 
l’Ajuntament de Barcelona, en forma de conveni.  

Així com el 2017 i 2018, l’Associació per l’Impuls Cooperatiu de Sants 
va ser dipositari d’un conveni d’activitats per Coòpolis, després que 

l’Ajuntament i la Generalitat signessin el conveni de col·laboració i de 

compromisos per donar suport a l’existència de l’Ateneu Cooperatiu 
de Barcelona el novembre de 2018, l’Ajuntament de Barcelona ha 

treballat en un model de conveni amb l’entitat beneficiària de la 
convocatòria dels AC per Barcelona, La Ciutat Invisible, SCCL. El 

2019 ha quedat aprovat un primer conveni, que caldrà renovar 

anualment entre les parts per donar resposta a la voluntat de treball 
conjunt o específic en àmbits en els que Coòpolis com Ateneu 

Cooperatiu no compta amb els recursos suficients.  

Es proposa un pressupost de l’Ateneu Cooperatiu pel 2019-2020 de 

491.217,32 €, que es cobriran de la següent manera:  

- Convocatòria Ateneus Cooperatius 2019-2020: 477.460 €, 
corresponents 297.460 € a l’Ateneu Cooperatiu i 180.000 € 

als tres cercles amb els que compta Coòpolis (Migracions, 
Incubació, Consum i Habitatge) 

- Cofinançament: 13.757,32 € (un 2.80% del total, i un 4.4% 

sobre el pressupost de l’ateneu sense cercles). El co-

finançament l’aportarà, a banda de les possibles aportacions 
que puguin fer les cooperatives participants dels seus fons 

d’educació i promoció del cooperativisme vinculades a 
l’execució de les accions previstes al seu pla de treball, La 

Ciutat Invisible, SCCL. Per aquest cofinançament es compta 

amb els recursos provinents del conveni amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que permetran dur a terme accions formatives o 

d’acompanyament, així com intervencions sobre els sectors 
estratègics de la ciutat, i que vindran a complementar les 

previstes en el pla de treball de l’ateneu. També d’un conveni 

d’activitats i recerca al voltant dels ecosistemes cooperatius 
locals que La Ciutat Invisible duu a terme amb l’IERMB. En cas 

que aquests fons no poguessin ser dedicats a aquest 
cofinançament, La Ciutat Invisible aportarà part dels seus fons 

d’educació i promoció del cooperativisme.  

Donat que l’Ateneu Cooperatiu obrirà espais per la incubació de 
projectes, és possible que es puguin arribar línies d’ingressos per l’ús 

de les instal·lacions per empreses o persones, però no es contemplen 
en el present pressupost atès que la present convocatòria coincideix 

amb la posada en marxa del projecte, i es prioritzarà l’ocupabilitat i 

l’activitat abans de la solvència dels projectes. Necessitem poder 
testar les instal·lacions i el seu funcionament, i garantir-ne la seva 

plena ocupació, abans d’introduir criteris econòmics, que podran 
arribar a cofinançar també l’activitat.  

Es manté la voluntat que les cooperatives i entitats que conformen 

Coòpolis puguin destinar, en cas de tenir resultats positius el 2019, 
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una part dels seus FEPC al projecte, sigui per co-finançar les seves 

activitats previstes, sigui per aportar-los al conjunt del projecte per 

permetre incrementar encara més la seva activitat. 

8. COOPERACIÓ 

Com ja s'ha explicat, des de Coòpolis es va treballar inicialment per 

l’enfortiment i la consolidació de xarxes territorials, amb espais de 
coordinació i concertació dels agents més rellevants de l’ESS, amb qui 

aquesta nova convocatòria continuarem cooperant per a la detecció 
de necessitats dels barris per a generar processos socioeconòmics 

que puguin donar-hi resposta des de la cooperativització, i el treball 

amb les administracions per posar el major nombre de coneixements, 
experiències i esforços al servei de la promoció integral de l’economia 

solidària a Barcelona.  

Fins ara, hem creat sinergies amb xarxes locals i/o projectes singulars 

de tots els districtes de la ciutat, amb diversos agents del sector (com 
la XES, la FCTC, Coop57, Pam a Pam, així com altres ateneus 

cooperatius del país) i amb l'Ajuntament de Barcelona i nombrosos 
organismes o entitats que en depenen, i la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, hem convocat cinc Taules Estratègiques de Coòpolis -una 

al llarg de la convocatòria 2016-2017, dues al llarg del 2017-2018 i 
dues al 2018-209) on hi han participat membres de la Direcció 

General d’Economia Social, el Comissionat d’Economia Social i 
Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la 

Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de 

Cooperatives de Treball de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària 

de Catalunya i dels grups locals de Barcelona, Coop57 i xarxes 
territorials com són Barceloneta Proa a la Mar, Impuls Cooperatiu de 

Sants, Cooperasec, Coopoblet, entre d’altres.  

Enguany seguirem treballant amb aquesta línia i donant continuïtat a 

aquestes accions, en el cas de la vinculació amb els barris amb el canvi 
esmentat anteriorment.  

Així mateix, hem modificat el nucli de Coòpolis, incorporant noves 

entitats agrupades. D'aquesta manera, de cara al curs 2019-2020, 

l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona estarà format per les entitats que 
ja es van presentar a la convocatòria anterior desenvolupant les 

accions vinculades a l’Ateneu (La Ciutat Invisible, Lacol, l'Impuls 
Cooperatiu de Sants, Col·lectiu Ronda, grup ECOS, l’Esguard, La Pera 

comunicació) i s’hi afegirà Reflexes a l’eix educatiu. Pel que fa al cercle 

consum, el fet de convertir-se en consum i habitatge s’hi afegirà La 
Dinamo; Opcions de Consum Responsable, Quèviure i Sostre Cívic 

continuaran sent entitat agregada i FETS deixarà de ser entitat 
agrupada per ser col·laboradora. Pel que fa a les entitats que 

conformen el cercle incubació Calidscoop i Etcetères deixaran de ser 

entitat agrupada i passaran a ser col·laboradores i s’hi afegirà Ilabso 
com a entitat agrupada juntament amb Labcoop i Femprocomuns. Al 

cercle migracions es mantindrà IACTA sociojurídica i MigrESS, s’hi 
afegirà Col·lectivaT i Diomcoop passarà d’entitat agrupada a 

col·laboradora. En total, 18 entitats agrupades conformaran l’AC amb 

els seus cercles associats donant continuïtat a la feina durant tot 
aquest temps i a l'equip actual.  
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Tanmateix, en l’àmbit dels centres d’ensenyament i de treball amb 

professorat, es mantenen les línies de treball consolidades el 

2018-2019, continuant amb la relació amb l’Escola Lliure el SOL, tant 
pel que fa a educació en el lleure com amb l’associació de mestres 

Rosa Sensat. Es continuarà consolidant el pla de treball amb els 
Centres de Recursos Pedagògics dels districtes de la ciutat, facilitant 

així l’accés dels centres educatius als continguts proposats a l’eix E, i 

es continuarà la relació que s’ha anat teixint entre diversos centres 
educatius de la ciutat on s’han desenvolupat tallers i rutes.  

Més enllà de les 18 entitats agrupades que conformaran l'Ateneu 

Cooperatiu de Barcelona el curs 2018-209, comptem, també, amb el 

suport i la col·laboració d'altres entitats representatives del territori. 
Pel que fa al territori, han signat una carta per a fer constar el suport i 

la col·laboració la XES de Sant Andreu, l'associació APASSOS en tant 
que entitat que dinamitza la generació d’un espai germinador d’ESS al 

Guinardó; Cooperasec, xarxa local al barri del Poblesec; l’espai 

Ambiental, com a representant de la xarxa local Coopoblet al barri de 
la Sagrada Família; l’Associació Barceloneta Alerta (ABA) com a 

dinamitzadores del pla comunitari de la Barceloneta i la Taula Eix 
Pere IV com a entitat promotora de l’ESSC a Sant Martí. 

Enguany la relació amb les administracions es defineix amb un 
conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya, així com un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona pel 
desplegament del Centre de Promoció del Cooperativisme de 

Barcelona que complementa les accions previstes a la convocatòria 

dels ateneus cooperatius i permet aprofundir en algunes de les 
activitats o eixos estratègics de la ciutat. 

Pel que fa al món associatiu es continuarà desenvolupant una línia de 

treball amb Torre Jussana (espai de referència del món associatiu de 

la ciutat) que tindrà continuïtat al llarg d’aquesta convocatòria per a 
seguir el pla de formació “Associació o cooperativa”.  

Pel que fa a l’àrea de formació, al llarg de la convocatòria 2018-2019 

hem estat treballant amb les següents entitats: en l’àmbit comptable, 

SprintCoop i Col·lectiu Ronda; en l’àmbit comunicatiu, La Clara 
Comunicació, La Pera i Col·lectivaT; en l’àmbit de gestió i 

sostenibilitat d'equip, BaraBara Educació, Fasolà cooperativa, 
Col·lectiu Ronda; i en l’impuls de l’ESS, el Pol Cooperatiu del Besòs i la 

XES de Sant Andreu.  

En relació a l’àrea de formació vinculada a sectors, hem treballat amb 

les següents entitats: en l’àmbit de la transició energètica, hem tingut 
relació amb Emelcat i Tarpuna; en l’àmbit de cures, amb Tata Inti; en 

relació a l’habitatge, amb Sostre Cívic i La Dinamo; i amb joves, la 

Fusteria de Can Batlló, la Ciutat Invisible, el Kop de Mà i l’Esguard.  

Altres entitats proveïdores claus per la sostenibilitat del projecte en 
relació a tasques de sosteniment d’aquest han estat Coopnet, 

Descontrol, la Fusteria de Can Batlló, Cevagraf, entre d’altres.  

Continuarem treballant per consolidar i ampliar les entitats 

proveïdores que han aportat la seva expertesa en l’àmbit formatiu.  

També tenim suport de la Troca (associació formes) com a entitat 

vinculada al barri de Sants amb qui mantindrem col·laboracions per a 
desenvolupar accions formatives per adults. 
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Pel que fa a altres àrees específiques de treball, la cooperativa 

QueSoni, ZumzeigCinema Cooperatiu i La Tremenda, amb qui 

treballarem l'àmbit de la cultura cooperativa, el CRAJ i el Consell de 
Joventut de Barcelona amb qui promourem l'economia solidària i el 

cooperativisme en el marc de l'associacionisme juvenil, el món del 
lleure educatiu i el tercer sector.  

Des del cercle migracions s’ha rebut suport de Mujeres pa’lante, 
Fundació Pere Closa, SOS Racisme Catalunya, Món Banyoles, TIC 

TAC SCCL, Gedi Cooperativa d'Inciativa Social, entre d’altres. 

Des del cercle consum i habitatge cooperatiu comptarem amb el 

suport de L'economat Social, Sectorial Habitatge Transformador XES, 
El Risell, Omplim els buits / confavc, Associació per l'Impuls dels 

Supermercats Cooperatius i l'Economia Social a Barcelona, Som la 
Clau, Ecocentral i FETS, entre d’altres.  

Des del cercle incubació comptem amb el suport de Makea, Katuma, 
Connectats, ASCA, Hangar, Uiku, Bicihub, entre d’altres.  

9. COBERTURA TERRITORIAL 

Coòpolis és un equipament de ciutat amb una clara dimensió 
territorial i comunitària. És per això que, des d'un inici, s'ha treballat 

per ser present als barris i districtes de la ciutat, amb la voluntat 
d'esdevenir un instrument per a la consolidació de projectes i 

processos socioeconòmics i sociocomunitaris transformadors. Això 

s'ha fet a partir de la feina directament amb els barris i districtes de 
Barcelona, però, també, a partir de la participació a espais 

d'articulació i de treball conjunt. 

Durant el curs 2016-2017, Coòpolis va aconseguir ser present a tots 

els districtes de la ciutat, treballant conjuntament amb 20 barris 
(Barceloneta, Raval, Casc Antic, Esquerra de l'Eixample, Gràcia, 

Vallcarca, Guinardó, Carmel, Taxonera, Les Corts, Roquetes, Porta, 
Sant Andreu, Poblenou, Besós, la Verneda, Poblesec, Sants, Zona 

Franca, Sarrià-Sant Gervasi) i amb L'Hospitalet i l'eix Besós, engegant 

les primeres accions conjuntes, basades, sobretot, en la sensibilització 
i la difusió de l’economia solidària i el cooperativisme, la formació, i 

l’acompanyament a iniciatives del propi territori.  

Durant el curs 2017 i 2018 es fa consolidar el desplegament i 

l’articulació territorial a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, es va 
treballar en les següents línies: 

● La creació de nodes territorials, que siguin un punt de 

referència de Coòpolis al territori i, al mateix temps, un espai 
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de referència del territori per a Coòpolis. En aquesta línia, es 

va treballar conjuntament amb les xarxes articulades de 

Sants, Poblesec, Zona Franca, Sarrià, Guinardó i Sant Andreu, 
a més a més de Barceloneta i Poblenou que configuraven el 

Cercle Mar. Això són, barris de sis districtes de la ciutat. 

● L'enfortiment del treball conjunt amb altres barris que no 

siguin node. En aquest sentit es va poder iniciar una relació 
amb Sagrada Família i Camp d’En Grassot i Les Corts. 

● Consolidar l'espai d'articulació entre Coòpolis i els diversos 

barris de la ciutat que promouen l'economia solidària i el 

cooperativisme. En aquesta línia, es va concretar la relació 
entre la XES i Coòpolis, i sobretot amb la comissió de Xarxes 

Locals de la XES que va permetre dinamitzar els espais de 
trobada i articulació entre les diverses xarxes articulades de la 

ciutat. 

Durant el curs 2018-2019 es va continuar treballant amb les línies ja 

plantejades i donar continuïtat a la feina feta.  
● Seguir treballant amb les xarxes territorials ja existents o, en 

el cas que no n'hi hagi, amb els projectes i/o agents clau de 

cada barri. En aquest sentit s’ha treballat amb xarxes o 
entitats dels barris de Poblesec, Guinardó, Sant Andreu, 

Sants, Sarrià, Raval, Sagrada Família, Roquetes, Poblenou i 
Nou Barris. 

● Coordinar-nos amb altres recursos existents, que també estan 
intervenint en aquests territoris (Projectes Singulars, Plans de 

Barri, Comissionat d'Economia Solidària i Barcelona Activa, 

etc.) per tal de no duplicar recursos, esforços, ni saturar les 

entitats. 

● Mantenir i enfortir la relació amb la comissió de Xarxes Locals 
de la XES per tal de seguir l’articulació a través de les diverses 

xarxes territorials existents. 

● Facilitar i ajudar amb els diversos processos i entitats 

vinculades al Pol Cooperatiu del Besòs.  

● I fora de l’àmbit de Barcelona, atendre al procés iniciat de 

l’articulació dels diversos Ateneus Cooperatius de tot el 
territori català.  

En relació als cercles s’ha seguit la mateixa lògica de treball 

plantejada per l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona: treballar 

conjuntament amb les xarxes territorials articulades a la ciutat per tal 
de dissenyar i acotar les accions previstes, reconeixent que són elles 

els agents claus de cada barri ja que tenen el coneixement real de 
cada entorn. 

De cara al proper curs 2019-2020, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona 
i els cercles seguiran treballant amb les relacions territorials 

establertes, posant atenció a nous agents i entitats del territori, 
propiciant una actitud proactiva per detectar necessitats i 

oportunitats en sectors productius i reproductius, per fomentar-hi la 

constitució de noves cooperatives, seguint promovent una promoció i 
difusió generalista de l’Economia Socal i Solidària però caminant cap a 
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una transició social i ecològica de l’estructura productiva i 

reproductiva. En aquest sentit: 

● Es treballarà amb les xarxes territorials i agents claus dels 
barris per tal de determinar  accions concretes que permetin 

la constitució de noves cooperatives a través de la feina de 
diagnosi feta en els darrers anys. 

● Es seguirà coordinat amb altres recursos existents, per tal de 
no duplicar recursos i esforços. (Projectes Singulars, Plans de 

Barris, Comissionat d’Economia Solidària i Barcelona Activa). 

● Es treballarà conjuntament amb la comissió de Xarxes Locals 

de la XES per tal de definir i concretar el perfil i les accions que 
han de desenvolupar cada agent (XES i Coòpolis) dins de 

l’articulació de Barcelona.  

● Seguir la vinculació i participació en els diversos processos 

vinculats al Pol Cooperatiu del Besòs. 

● Seguir la vinculació amb l’articulació i consolidació de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius de tot el territori català.  

10. INDICADORS 
Els objectius generals de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona 
seran:  

Ateneu: 1.000 participants, 30 acompanyaments de projectes en el 
seu procés d’acompanyament, inserció de 30 persones (3%) 

Cercles (consum, migracions i incubació): 250 participants, 10 

acompanyaments de projectes en el seu procés d’acompanyament, 
inserció de 8 persones mínim (3%).  

La globalitat serà 1.750 participants, 60 acompanyaments, i 54 

insercions de persones 

Garantirem l’acompliment dels indicadors associats als diferents 

eixos de la convocatòria distribuïts al llarg de les activitats que 
donaran resposta als objectius plantejats 

OE 1. IMPULSAR LA CREACIÓ DE NOVES COOPERATIVES 

>> Des de l’Ateneu Cooperatiu: 

Eix B: 6 accions per a la creació de cooperatives (4 premis Micaela 

Chalmeta, 30 projectes asessorats a partir de l’itinerari 

d’assessorament i tallers per a la creació de diferents classes de 
cooperatives), 4 tallers de sensibilització o dinamització destinat a 

persones interessades en la fórmula cooperativa 
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- Fonts de verificació: llistats d’assistència, cartells, bases dels 

premis i documents acreditatius de recepció del premi, 

document acreditatiu signat pels projectes acompanyats. 

Eix C: acompanyament a 6 projectes associatius per a la creació o 
transformació en cooperativa  

- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 

projectes acompanyats 

Eix D: 1 acompanyament individualitzat mínim a treballadores 
interessades a constituir una cooperativa per continuar l’activitat. 

- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pel projecte 

acompanyat de 110 hores d’acompanyament. 
  

Eix F: 5 tallers formatius sobre ESS a professionals de l’àmbit de les 
gestories i assessories  

- Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, 

enquestes de valoració, cartells. 

>> Cercle Migracions 

Eix B: 10 projectes assessorats de persones o col·lectius migrants a 

partir de l’itinerari d’assessorament, realització de com a mínim 2 
xerrades amb persones i projectes de col·lectius migrants i/o amb 

diversitat d'origen interessats en conèixer la fórmula cooperativa. 
Participació en l'elaboració i promoció de concursos que fomentin la 

creació de cooperatives, Realització de com a minim 2 tallers sobre 

constitució de cooperatives (societàri, pla viabilitat i RRI) i 2 taller 
regularitzacio persones migrants, adreçada entitats ESS. 

- Fonts de verificació: llistat d’assistència, cartells, document 

acreditatiu signat pels projectes acompanyats, enquestes de 

valoració. 

Eix C: Realització de 3 taller/xerreades formatives sobre estrangeria i 
autoocupació (constituir projectes cooperatius) adreçat a persones 

migrants, 1 acompanyament a un projecte associatiu que vulgui 

cooperativitzar la seva activitat 
- Fonts de verificació: llistats d’assistència, cartells, document 

acreditatiu signat pels projectes acompanyats, enquestes de 
valoració. 

Eix D: 1 acompanyament a un projecte de relleu cooperatiu (eix D).  
- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 

projectes acompanyats 

Eix F: minim 2 tallers sobre possibilitats de contractació o 

incorporació de persones migrants a entitats de l'ESS, en funció de la 
seva situació administrativa des de la normativa d'estrangeria, 

adreçada a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i 
gestories 

- Fonts de verificació:  llistats d’assistència. 

>> Cercle consum i habitatge 

Eix B: 10 projectes assessorats de persones a partir de l’itinerari 

d’assessorament, 2 Tallers adreçats a persones interessades en 

promoure nous projectes d'habitatge cooperatiu a la ciutat de 
Barcelona, amb el suport d'un equip de dinamització especialitzat en 
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l'acompanyament a l'habitatge cooperatiu i la facilitació, 1 ruta per 

l'habitatge cooperatiu de Barcelona, 1 taller específic sobre consum 

cooperatiu i projectes col·lectius, explicació de com emprendre un 
projecte cooperatiu 

- Fonts de verificació: llistat d’assistència, cartells, document 
acreditatiu signat pels projectes acompanyats, enquestes de 

valoració. 

Eix C: 1 acompanyament de transformació d'associació a cooperativa 

- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 
projectes acompanyats. 

Eix D: 1 acompanyament de relleu empresarial a format cooperatiu, 
Jornada Compra Pública Responsable, 1 sessió amb tècnics 

municipals/ de les oficines d'habitatges i altres ens municipals de la 
ciutat 

- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 

projectes acompanyats, llistat d’assistència, fotografies. 

>> Cercle incubació: 
Eix B: 10 projectes assessorats de persones a partir de l’itinerari 

d’assessorament, 2 accions exploratòries especialment a les 

cooperatives incubades en fase de creació, 2 tallers convocant 
persones emprenedores interessades en la forma cooperativa i que 

puguin enfortir equips de les entitats incubades o crear nous 
projectes a incubar en els sectors estratègic  

- Font de verificació: llistat d’assistència, cartells, document 

acreditatiu signat pels projectes acompanyats, enquestes de 
valoració 

Eix C: 1 empresa o associació que elabori el seu projecte cooperatiu o 

que creï la seva pròpia cooperativa (eix C) 
- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels projectes 

acompanyats 

Eix D:  1 acompanyament de relleu empresarial a format cooperatiu, 2 

tallers grupals amb projectes incubats o potencials a incubar sobre 
creació de cooperatives o societats laborals amb atenció a les seves 

necessitats concretes. 
- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels projectes 

acompanyats, llistats d’assistència, fotografies 

OE 2. ACOMPANYAR EN LA CONSOLIDACIÓ COOPERATIVA 

DE LES INICIATIVES EXISTENTS 

>> Des de l’Ateneu Cooperatiu: 

Eix A: catàleg de bones pràctiques 

- Fonts de verificació: fitxes de bones pràctiques 

Eix B: Acompanyament en l'impuls de pràctiques intercooperatives 

locals a partir de la derivació des de l'àrea de suport a les xarxes locals 
(B2), 4 sessions col·lectives i 2 sessions d’acompanyament per al 

disseny d’estratègies vinculades al creixement, 1 diagnosi sobre 

mancances i oportunitats del territori, 3 sessions d’intercooperació a 
conjunt entre els agents rellevants del sectors, Coòpolis i les pròpies 
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iniciatives acompanyades dels sectors estratègics claus (B2), catàleg 

de bones pràctiques 

- Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, cartells, 
enquestes de valoració  

Eix C:  tallers adreçats a professionals adreçats que s'agrupen per a 

prestar serveis de manera conjunta (C1c) 

- Fonts de verificació: cartells, llistats d’assistència, enquestes 
de valoració. 

Eix F: Espais de trobada amb els projectes singulars que donin 

resposta als àmbits estratègics que s'identifiquin com a prioritaris.  

- Fonts de verificació: fotografies i/o acta de la reunió. 

>> Cercle migracions: 
Eix A: Identificació i selecció de bones pràctiques en relació a l

´interculturalitat i la diversitat d´origen dins els projectes; realització i 

sistematització de entrevistes a les entitats seleccionades; elaboració 
i maquetació de les fitxes segons el model normalitzar per a recollida 

d´informació- 
- Font de verificació: catàleg de bones pràctiques. 

Eix B: 1 acompanyament a un projecte per dissenyar estratègies de 
consolidació, 1 sessió d'acompanyament expert de consolidació 

- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 
projectes acompanyats. 

>> Cercle consum i habitatge 

Eix A: cerca, diagnosi i bones pràctiques a nivell de programari i 

sobirania tecnològica,  identificar dades de consum alimentari i 

elaborar una proposta d'indicadors, material divulgatiu sobre 
habitatge transformador (principis sectorial de la XES) i experiència 

d'habitatge cooperatiu (bones pràctiques en l'àmbit de l'habitatge 
cooperatiu i evolució del mapatge de l'edició passada), revisió, 

actualització, millora i publicació de les bones pràctiques 2018-2019  

- Font de verificació: Catàleg de bones pràctiques, document 
proposta indicadors, material divulgatiu 

Eix B: 1 Sessió col·lectiva d'enfortiment sobre gestió fiscal i 

comptable a cooperatives de consum alimentari , 1 Sessió col·lectiva 

d'enfortiment sobre eines tecnològiques lliures, sobirania 
tecnològica, potencial del consum col·lectiu 1 acompanyament de 

consolidació 
- Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, cartells, 

enquestes de valoració, document acreditatiu signat pels 

projectes acompanyats. 

>> Cercle incubació: 
Eix A: Elaboració d'un catàleg de bones pràctiques, Elaboració d'un 

sistema d'avaluació per la comunitat d'incubació de Coòpolis. 

- Font de verificació: catàleg de bones pràctiques, document 
amb el sistema d’avaluació. 

Eix B: 1 sessió d'acompanyament personalitzat amb una de les 

cooperatives vinculat al creixement i/o internacionalització, 3 

sessions d'acompanyament a empreses i entitats participants en la 
primera fase de consolidació del projecte 
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- Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels 

projectes acompanyats. 

0E3. TRENAR CIRCUITS SOCIOECONÒMICS SOLIDARIS, A 

ESCALA LOCAL I METROPOLITANA 

>> Des de l’Ateneu Cooperatiu: 

Eix A: Organització de jornades vinculades als sectors estratègics i de 
promoció de l'ESS (eix A), I taula territorial amb les xarxes locals de la 

ciutat i dues taules estratègics amb els agents vinculats amb Coòpolis, 
actualització de la base de dades del registre de cooperatives. 

- Font de verificació: fotografies, cartells i base de dades actualitzada 

  
Eix D: Detecció de buits en els circuits socioeconòmics (D1a) 

- Font de verificació: llistat de propostes 
  

>> Cercle migracions:  

Eix B: Diagnosi sobre les mancances i oportunitats al territori de 
necessitats que tingui la població migrada i que es puguin resoldre 

des de iniciatives impulsades des de l’ESS 
- Font de verificació:Document de diagnosi 

>> Cercle consum i habitatge  
Eix B: Anàlisi de les dificultats per la gestió col·lectiva de 

subministraments energètics dels primers projectes d'habitatges 
cooperatius a la ciutat. I plantejament d'una proposta per solucionar 

aquesta dificultat. (B2a), 3 sessions amb els agents implicats en la 

distribució (quèviure, frescoop, ecocentral, bioconsum, sommobilitat i 
biciclot) 

- Font de verificació: 1 document de diagnosi, document acreditatiu 

signat pels projectes acompanyats 

Eix F: Jornada sobre consum cooperatiu adreçada al sector del 

consum responsable (continuitat de la jornada feta el 2019)   
- Font de verificació:fotografies 

>> Cercle incubació: 
Eix B: 2 sessions col·lectives amb els projectes incubats i les seves 

comunitats per explorar aliances, intercooperació i col·laboracions a 
escala catalana, estatal i internacional (B1c), Informe de diagnosi de 

mancances i oportunitats i proposta de treball a partir dels resultats 

derivats de la hackaton, Informe de la cartografia d'empreses i 
entitats susceptibles a partiricpar o ser aliades a partir dels resultats 

derivats de la hackaton 
- Font de verificació: informes,  llistats d’assistència, fotografies, 

cartells, enquestes de valoració 

Eix F: Hackaton sobre 1 o 2 Sectors Estratègics Prioritaris a la ciutat 

per elaborar un pla d'actuació per l'impuls de 2 sectors estratègics 
(prescriptors: tècniques Innoba + altres vinculades sector estratègic 

identificat) 

- Fonts de verificació: documentació hackaton, Llistats d'assistència 

0 E4 . T R A N SV ER SA L I T Z A R I ESTA BL I R L Í N I ES DE 

PERMEABILITZACIÓ ENTRE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA I 

ALTRES ÀMBITS 
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>> Des de l’Ateneu Cooperatiu: 

Eix A: 8 participacions a esdeveniments organitzats per altres agents 

de la ciutat de forma activa i constant 
- Font de verificació: llistat de propostes 

Eix C: 2 tallers de sensibilització al teixit associatiu i a les empreses i 

actualització i difusió de materials,  Mínim 2 tallers per a 

professionals agrupats 
- Font de verificació: llistat d’assistència, fotografies, i reedició de 

material comunicatiu 
  

Eix D: Detecció d'iniciatives amb valors de l'ESS, prioritzant-ne els 

sectors estratègics, i impuls en la seva cooperativització, actualització 
de la campanya de comunicació amb l'elaboració d'un vídeo per a 

donar conèixer el format cooperatiu a projectes que estiguin en 
procés de relleu cooperatiu o projecte amb activitat econòmica 

vinculada a iniciatives de l'ESS i 6 activitats de senibilització i/o 

dinamització (D1b i c) 
- Font de verificació: llistat de projectes, vídeo, fotografies i/o llistats 

d’assistència 
  

Eix F: Identificació de prescriptors -assessories, gestories, etc. i pla 

d’actuació amb 16 prescriptores 
- Font de verificació: llistat de prescriptores actualitzat 

Des dels cercles:  

>> Cercle migracions:  

Eix A: Participació a la XES i la seva comissió d’interculturalitat, a la 
comissió Balanç Social i al PAM A PAM per fer seguiment a l’aplicació 

dels nous indicadors vinculats amb població migrada i racialitzada en 

el Balanç Social i als criteris del mapa del PAM A PAM. Dinamització 

del Cercle per tal de fomentar noves participacions de projectes 
d'economia cooperativa de població migrada, Identificació i 

participació en xerrades, fires o tallers que des de els diferents nodes/
xarxes territorials s'estan duent a terme per promoure l'economia 

cooperativa als barris de la ciutat de Barcelona, Participació a la 

Fundació del Coop57 per desenvolupar la línia estratègica de 
migracions. Impuls a la creació de la Comissió de Migracions a la 

FCTC. Dinamització del Cercle per tal de fomentar noves 
participacions de projectes d'economia cooperativa de població 

migrada, 1 article d’opinició 

- Fonts de verificació: relat, fotografies, documents associats, article 
d’opinió 

Eix C: Mínim de 2 tallers per a associacions i empreses   

- Fonts de verificació: llistat d’assistència, fotografies, enquestes de 

valoració, cartell 
  

Eix D: Comunicació i convocatòria de la II fira d'economia solidària 
migrant i diversa, 1 activitat de sensibilització  

- Fonts de verificació: material divulgatiu, llistat d’assistència, 

fotografies 

Eix F. Es realitzarà una identificació de personal tècnic de 
l'administració pública de Barcelona (BCNActiva, Serveis socials, 

SAIER, etc) per tal de dona'ls-hi a conèixer les eines 

d'acompanyament i assessorament a la població Migrada en quan a 
processos d'inserció socio-laboral 

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona                      33



     PROJECTE 2019-2020

- Fonts de verificació: identificació  

>> Cercle consum i habitatge:  
Eix A. 2 publicacions específiques com a cercle, 1 article o jornada de 

presentació dels indicadors alimentaris. 
- Fonts de verificació: articles, fotografies 

Eix C: 1 taller de promoció del consum conscient i l'economia social i 
solidària per a associacions. Col·laboració amb Torre Jussana, 1 taller 

de promoció del consum conscient i l'economia social i solidària per a 
associacions caus, esplais…; 1 Taller de dinamització (3h) amb 

professionals que intervenen a l'acompanyament en projectes 

d'habitatge cooperatiu (per tal que puguin agrupar serveis per oferir-
los de manera conjunta), 1 Taller de dinamització (3h) amb empreses o 

entitats de l'ESS que es dediquen a projectes de consultoria en 
consum responsable amb l'objectiu de poder agrupar serveis per 

oferir-los de manera conjunta 

- Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, 
enquestes de valoració. 

Eix D: Campanya de comunicació i difusió del model de propietat 

col·lectiva i el règim de cessió d'ús per a l'activació de patrimoni en 

desús a la ciutat, adreçant-nos principalment a (petits) tenidors 
d'habitatges, 1 activitat adreçat a comerços en situació de 

vulnerabilitat explicant com poden vincular els clients al comerç 
utilitzant la fórmula cooperativa  

- Font de verificació: document adreçat a propietaris, Llistats 

d'assistència, Fotografies 

>> Cercle incubació 

Eix A: Participació en 2 jornades, actes, fires o programes 

- Fonts de verificació: fotografies 

Eix C: 2 tallers de sensibilització o dinamització destinats al teixit 
associatiu i a les empreses, 2 tallers de sensibilització o dinamització 

dirigits a professionals de 3 hores/taller 

-Fonts de verificació: llistats d’assistència, cartells, fotografies 

Eix D: Identificació d’empreses i tallers relacionades amb els 2 sectors 
estratègics de la hackaton, Acció de sensibilització cooperació i 

disseny obert orientada a tallers i empreses. Enquesta personalitzada 

a 5 empreses . 
- Fonts de verificació: Llistat d'empreses, fotografia  i enquestes 

OE 5. PROMOURE VALORS I ACTITUDS RELACIONADES 

AMB LA CONSTRUCCIÓ MORAL DE LA JUSTÍCIA 

ECONÒMICA I SOCIAL EN L’ÀMBIT EDUCATIU 

>> Des de l’Ateneu Cooperatiu:  

Eix E: 15 tallers amb un total de 300 participants,i 2 rutes 
cooperatives, sessions col·lectives i individualitzades dirigides a la 

creació de cooperatives d’alumnes, mínim dues cooperatives 
d’alumnes constituïdes, pla d’actuació amb el professorat (15 

professors) i tres activitats de naturalesa complementària  

- Font de verificació: certificats del professorat, fotografies 
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>> Des dels cercles (per a cada cercle: migracions, consum i 

incubació): 

Eix E: 7 tallers a escoles, 2 rutes cooperatives, acompanyament a la 
creació de cooperatives d’alumnes, una altra acció de naturalesa 

complementària 
- Font de verificació: document acreditatiu del professorat, 

fotografies 

06. FOMENTAR EL COOPERATIVISME AL SECTOR 

CULTURAL 

Es treballarà per la consolidació de la sectorial de cultura (eix B) i es 

duran a terme diferents presentacions de la guia Cultura Cooperativa 
i/o de la sector (eixA)  

- Font de verificació: fotografies 

07. SENSIBILITZAR I IMPULSAR EL COOPERATIVISME EN 

L’ÀMBIT D’ECONOMIES FEMINISTES I ECONOMIA DE LES 

CURES 

Eix B: Acompanyament a projectes de l’àmbit d’economies feministes 

i economia de les cures, accions de divulgació i sensibilització de 
paradigmes organitzatius solidaris al sector cooperatiu, Continuïtat 

de la sessió "Sostenibilitat de grups" en el marc dels tallers 

cooperatius grupals mensuals, Banc d'eines per a la sostenibilitats 
col·lectives.  

- Fonts de verificació: document acreditatiu d’acompanyaments, 
fotografies, cartells, llistat d’assistència, recull de recursos 

08. FOMENTAR LA CREACIÓ DE COOPERATIVES I 

AUGMENTAR L’OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESS DINS DEL 

COL·LECTIU DE PERSONES MIGRADES 

Des del cercle migracions: totes les accions associades a la resolució 

d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliment dels 

objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles . 
(veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius) (Annex marc lògic) 

09. PROMOURE EL CONSUM  CONSCIENT BASAT EN 

PRÀCTIQUES COL·LECTIVES 

Des del cercle consum: totes les accions associades a la resolució 
d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliment dels 

objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles 

(veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius). (Annex marc lògic) 

10. OFERIR ESPAIS D’ALLOTJAMENT I/O FLEXIBLE DURANT 

EL PERÍODE D’INCUBACIÓ, UN PROGRAMA D’INCUBACIÓ, 

AIXÍ COM ESPAIS I CANALS DE PARTICIPACIÓ PER 

ARTICULAR UNA COMUNITAT D’INCUBACIÓ OBERTA 

Des del cercle incubació: totes les accions associades a la resolució 

d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliments dels 
objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles 

(veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius) (Annex marc lògic) 
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