Dossier de premsa
COÒPOLIS, ATENEU COOPERATIU DE BARCELONA
Què és Coòpolis?
Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de
l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona ubicat a Can Batlló. Des de Coòpolis, es
promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i
d’impacte social. L’extensió del dispositiu permet tenir presència a d’altres Districtes de la
ciutat; això és possible gràcies als nodes territorials, xarxes locals de l’economia social i
solidària a diferents barris de la ciutat, amb qui hem acordat un pla de treball per oferir serveis
en funció de les necessitats dels barris en relació a l’enfortiment de l’ESS.
Coòpolis és una aposta conjunta del veïnat, 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. L’objectiu és 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. 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 espais.
Fase 0.2 Espai d’incubació

El mes de març es dóna el tret de sortida a les obres de rehabilitació de la fase 0.2, al
Bloc 8 de Can Batlló que ocupa actualment el projecte. Així s’ampliarà l’espai habilitat
per treballar amb 8 mòduls per projectes cooperatius i 3 aules de formació que
serviran per consolidar l’activitat actual i engegar l’espai d’incubació de cooperatives.
La comunitat d’incubació s’està co-dissenyant de forma comunitària a través de
sessions participatives que es duran a terme al llarg dels propers mesos i en les quals es
volen recollir les propostes dels projectes implicat i dels diferents agents dels
territoris i l’economia solidària de la ciutat, per donar una resposta a les necessitats
reals de les cooperatives que engeguen la seva activitat econòmica.

Bloc 4

L’Acord signat engega el projecte executiu del Bloc 4: l’edifici més gran del sud
d’Europa amb prop de 4200 m2 dedicats al foment del cooperativisme. Aquesta serà la
ubicació definitiva del projecte de Coòpolis on podrà desplegar tota la seva capacitat
de treball en clau formativa, d’acompanyament, de consolidació i de transformació
social.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha donat a conèixer que ja ha redactat aquest projecte
executiu del Bloc 4, del que serà el Centre de promoció del Cooperativisme més gran
del sud d’Europa, amb prop de 4.200 m2 dedicats al foment del cooperativisme.
Comptarà amb 1.500 m2 d’espais d'incubació; 225 metres quadrats de tallers, 150
metres d'espai de co-treball, fins a cinc aules formatives, zones de descans i office,
sales de reunions i zona administrativa. La previsió és que les obres puguin començar
a finals de 2019 i que l’equipament estigui disponible a finals de 2021.
Qui en forma part?
L’Ateneu Cooperatiu de Barcelona està format per 18 entitats agrupades. L’entitat impulsora,
La Ciutat Invisible, ha actuat com a beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius
2016-2017 i 2071-2018, 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.
Citem a continuació totes les entitats implicades en Coòpolis enguany: La Ciutat Invisible,
Lacol, l’Impuls cooperatiu de Sants, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, L’Esguard, La Pera
Comunicació, Fets, Opcions de Consum Responsable, Quèviure, Distribuïdora de Mercat
Social, Sostre Cívic, MigrESS, IACTA Sociojurídica, Diomcoop, Fem Procomuns, Labcoop,
Calidoscoop, Etcèteres,
Com treballem?
L’objectiu de Coòpolis va més enllà d’un augment quantitatiu en relació al creixement de
constitució de cooperatives, sinó que també camina cap a la consolidació sectorial i territorial a
la ciutat 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, el medi ambient i els territoris a partir de criteris
democràtics, horitzontals, de transparència, equitat i participació.
Coòpolis ha establert unes línies estratègiques d’actuació després d’una anàlisi de perfil
poblacional que forma part d’iniciatives d’ESSC i sectorial, algunes d’elles se li dóna resposta a
partir de la creació de cercles específics i a d’altres a partir de la consolidació d’eixos
estratègics i transversals de l’Ateneu Cooperatiu. Els cercles específics són el de Migracions,
Consum i Incubació. Els eixos estratègics són dos: d’economies feministes i economia de les
cures i per altra banda, cultura cooperativa.
L’activitat de Coòpolis es duu a terme a través de proveïdores del sector de l’ESSC, tant
productives com reproductives, que fan possible el funcionament del projecte.
Aliances
Pel que fa al sector de l’ESSC, hem seguit construint aliances a partir de la relació amb els
agents clau com la XES, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Coop57 i Pam a

Pam. També hem participat del procés del BiciHub i hem establert relacions amb Koopfabrica i
Olatukoop al País Basc, a més de diferents contactes relacionats amb una vessant
d’internacionalització (projecte CITIES, intercanvi amb la Fundació Rosa Luxemburg,
intercanvi amb el Programa de Política Regional de l’ESS del Consell Regional de Tànger Tetuan - Al-Hoceima (Institut Regional del Nord del Marroc), relació amb Cooperation
Jackson, projecte +Resilient, entre d’altres.

Coòpolis en xifres

Projectes constituïts amb l’acompanyament de Coòpolis (2016-2018)
Nom del projecte: Aula d'Idiomes
Sector: Educació
Descripció: Espai d’ensenyament i aprenentatge horitzontal per adquirir o millorar una
llengua.
Nom del projecte: La Tremenda
Sector: Cultura
Descripció: Impuls de projectes culturals.
Nom del projecte: La Inexplicable

Sector: Cultura
Descripció: Llibreria cooperativa generalista de proximitat amb un cafè.
Nom del projecte: L'Esguard
Sector: Educació
Descripció: Oferta serveis en educació en el lleure, tals com menjadors, extraescolars o casals
d'estiu.
Nom del projecte: Fem Procomuns
Sector: Tecnologia
Descripció: Producció col·laborativa i sota models procomuns de béns i serveis que busquen
un millor ús dels recursos.
Nom del projecte: El Megáfono
Sector: Comunicació i Tecnologia
Descripció: Serveis de comunicació social.
Nom del projecte: Col·lectivat
Sector: Comunicació i Cultura
Descripció: Serveis lingüístics com la traducció, interpretació i consultoria cultural,
enfocant-se en idiomes de l’Orient Mitjà.
Nom del projecte: XOBB
Sector: Comunicació i Tecnologia
Descripció: Projectes socials i innovacions de base sociotecnològica.
Nom del projecte: La Jornada
Sector: Comunicació
Descripció: Projecte comunicatiu en català per als Països Catalans i de base cooperativa.
Nom del projecte: Lithica
Sector: Ciència
Descripció: Serveis integrals dins dels camps de la geofísica i de la geologia.
Nom del projecte: Cierto Estudio
Sector: Habitatge
Descripció: Estudi d'arquitectes.
Nom del projecte: Coop Net
Sector: Cures
Descripció: Neteja ecològica dirigida a empreses, administracions, espais socials o particulars.
Nom del projecte: Fusteria de Can Batlló
Sector: Altres
Descripció: Taller obert a persones interessades a desenvolupar projectes de fusteria.

Nom del projecte: Bruna Productora Audiovisual
Sector: Comunicació
Descripció: Publicitat, documental i fotografia.
Nom del projecte: Menjador Solidari Gregal
Sector: Alimentació
Descripció:Creació d'una cooperativa de serveis de proximitat.
Nom del projecte: TM Gestió
Sector: Economia circular
Descripció:Gestió de residus industrials.
Nom del projecte: Entramat (Cairó Arquitectura)
Sector: Habitatge
Descripció:Cooperativa d’arquitectura i interiorisme orientada a desenvolupar projectes de
rehabilitació, disseny i reforma amb criteris socials i sostenibles.
Nom del projecte: La Paleta
Sector: Habitatge
Descripció:Construcció i reforma d'habitatges, feines amb ferro i disseny d'interiors.
Nom del projecte: Cooperativa d'idiomes. Eureka
Sector: Educació
Descripció:Ensenyament d'idiomes i serveis lingüístics.
Nom del projecte: La Comunal
Sector: Altres
Descripció:Cooperativa de serveis per a la gestió conjunta d'una seu social i la mancomunitat
de serveis i activitats.
Nom del projecte: Tecomate
Sector: Alimentació
Descripció:Producció i distribució de refrescos de mate.
Nom del projecte: La Clara Comunicació
Sector: Comunicació
Descripció:Comunicació, relacions públiques i serveis relacionats.
Nom del projecte: Espai Coneix
Sector: Educació
Descripció:Transformació comunitària des de l'àmbit de la conflictologia.
Nom del projecte: A Granel
Sector: Educació
Descripció:Acompanyament de processos de presa de consciència col·lectiva.

Nom del projecte: Trama
Sector: Cultura
Descripció:Creació, difusió i gestió de propostes creatives, culturals i educatives.
Nom del projecte: Terram
Sector: Habitatge
Descripció:Arquitectes i artesans de la construcció que treballa amb bioconstrucció i
especialitzat en el material terra crua.
Nom del projecte: Crearsa
Sector: Comunicació
Descripció:Producció, formació i comunicació audiovisual de responsabilitat social.
Nom del projecte: Marges
Sector: Educació
Descripció:Consultoria social, especialitzada en treball comunitari i participació juvenil.
Nom del projecte: Mujeres Pa'lante
Sector: Cures
Descripció:Cooperativa de treballadores de la llar especialitzades en atenció a la dependència.
Nom del projecte: Serveis Propis i Propers
Sector: Cures
Descripció:Cobrir necessitats de serveis de proximitat amb i des de gent del barri.
Nom del projecte: Voltes
Sector: Habitatge
Descripció:Arquitectes especialitzats en bioconstrucció, rehabilitació, urbanisme inclusiu,
sostenibilitat i participació ciutadana.
Nom del projecte: Cúrcuma
Sector: Assessorament i cures
Descripció:Formacions, teràpies, acompanyaments a organitzacions, facilitacions de grup i
intervenció psicosocial.
Nom del projecte: Colectic
Sector: Educació, Comunicació i Tecnologia
Descripció:Inclusió i apoderament de les persones i les comunitats a partir de la tecnologia.
Nom del projecte: La Raposa
Sector: Alimentació i Cultura
Descripció:Bar vegà i llibreria feminista.
Nom del projecte: La Directa
Sector: Comunicació
Descripció:Mitjà d'informació per a la transformació social.

Nom del projecte: La Carbonera
Sector: Cultura
Descripció:Llibreria al barri del Poblesec.
Nom del projecte: La Pera
Sector: Comunicació
Descripció:Cooperativa de comunicació que té per objectiu promoure un canvi en el model
comunicatiu predominant al mercat capitalista que incorpori i respecti els valors de
l’economia social i solidària, des d’una perspectiva feminista i antiracista, prioritzant la
intercooperació i el treball amb projectes transformadors.
Nom del projecte: Codi cooperatiu
Sector: Comunicació i Tecnologia
Descripció:Codi cooperatiu té com a objectiu proveir a empreses, col·lectius o usuaris de
serveis d'assessorament, anàlisi i desenvolupament de tecnologia, especialment centrats en
tecnologia web o Internet.
Nom del projecte: Sialsig
Sector: Comunicació i Tecnologia
Descripció:Consultoria de Sistemes d'informació geogràfica que té per objectiu extendre l'ús
dels sistemes d'informació geogràfica (SIG) a àmbits on s'utilitza poc, i que es considera que el
seu ús pot aportar millores significatives, així com estalvi de temps i de diners.
Nom del projecte: Cooperativa social laboratori d'idees socials
Sector: Assessorament
Descripció:L'objecte d'aquesta societat cooperativa és investigar, dissenyar, planificar,
implementar, gestionar, assessorar i avaluar plans, programes, projectes i serveis en els
diferents àmbits de les polítiques socials.
Nom del projecte: Diània
Sector: Restauració
Descripció:Diània serà una taverna al barri de Gràcia on la proposta gastronòmica consisteix
en fer una cuina valenciano-mediterrània amb l'objectiu de transmetre la cultura gastronòmica
valenciana. Serà una cuina amb proximitat de temporada que anirà variant al llarg de l’any en
funció de les tradicions i productes.

Nom del projecte: Laberint Cultura
Sector: Cultura
Descripció:L'activitat del projecte consisteix en treballar en l'àmbit de la cultura, la història i la
memòria amb una perspectiva social i des de la comunitat. L'objectiu que persegueix és, d'una
banda, l'apoderament d'aquelles comunitats amb les quals es treballa, que estaran creant un
discurs com a subjectes enunciadors; i, en segon lloc, desmuntar la idea del discurs unilateral
del patrimoni que s'emet des de diferents ens de poder.

Nom del projecte: Més Educació
Sector: Educació
Descripció:La finalitat principal del projecte és dotar a les diferents comunitats que conformen
centres educatius, barris o espais comunitaris d'eines que afavoreixin l’ampliació dels seus
horitzons educatius i augmentar les expectatives i l'autoestima de les persones amb qui es
treballa.
Nom del projecte: Biohabita
Sector: Arquitectura
Descripció:Projecte cooperatiu que assessora a partir de l'anàlisi i proposta de canvis a
projectes, obres o edificis ja construïts; formació per a tècnics, professionals, públic general,
adolescents i infància i mesuraments de factors físics, químics, microbiològics que es poden
trobar als edifIcis.
Nom del projecte: La Selva
Sector: Cultura
Descripció:Cooperativa per a la generació i l'encontre de diversos projectes culturals i
audiovisuals.
Nom del projecte: Partee
Sector: Comunicació
Descripció:Partee és una cooperativa de treball associat amb activitat econòmica vinculada al
disseny gràfic.
Nom del projecte: Coop Posant en Comú
Sector: Consum
Descripció:Cooperativa de consum i usuaris sense afany de lucre.
Nom del projecte: Circula Cultura
Sector: Cultura
Descripció:Iniciatives socioeducatives de caràcter participatiu principalment a l’espai públic.
La finalitat és promoure la cultura, l’educació i l’espai públic com a drets socials i, alhora, eines
de treball per a la millora social i cultural de les persones i l’entorn.
Nom del projecte: Tata inti
Sector: Educació
Descripció:Instal·lacions de joc lliure i creatiu pensats per a la petita infància (visibilitzar,
recuperar espai públic i intervenció social i comunitària a través del joc). Xerrades, tallers i
formacions per a famílies i professionals relacionats amb l'oci de qualitat i la mirada
respectuosa.
Nom del projecte: Ardit
Sector: Comunicació i Estratègia
Descripció:Desenvolupament i disseny web, estratègies comercials i digitals, producció de
vídeo.

Nom del projecte: El Jardí de Sant Gervasi
Sector: Periodisme
Descripció:És una revista mensual i de distribució gratuïta al territori de Sant Gervasi. Està
pensada en exclusiva per Sant Gervasi i els seus barris o comunitats, concretament la
Bonanova, Monterols, Galvany, Turó Parc, el Farró i el Putxet. Els seus continguts segueixen el
propòsit d’informar sobre notícies i qüestions d’aquest territori i s’obre a la col·laboració de les
persones, associacions i institucions del barri que ho desitgin.
Nom del projecte: Macus
Sector: Coworking d’oficis
Descripció:Cooperativització d’un espai de cotreball d'artesans 1.0 i 3.0. Són 17 projectes els
que col·laboren per mantenir vives les pròpies iniciatives des de l'assemblearisme i la presa de
decisions per consens. L'objectiu principal és compartir espai per nodrir-se les unes de les
altres.
Nom del projecte: Mensakas
Sector: Logística
Descripció:Origen en el conflicte laboral entre treballadors de Deliveroo i Glovo pel
reconeixement per part de l'empresa de la situació de treballadors assalariats dels mateixos
que eren obligats a prestar serveis a través del RETA. Tot un seguit de treballadors van decidir
fer una cooperativa de treball.

