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RESUM EXECUTIU 

 

Aquest treball final de postgrau proposa la creació d’un espai de co-treball cooperatiu com a eina 
per al foment de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la comarca del Ripollès. Aquest és un 
projecte col·lectiu d’un grup de persones amb activitat econòmica professional que estan 
convençudes de que el fet de treballar juntes potenciarà els seus projectes personals. 

El grup promotor del projecte compartim els valors i pràctiques de l’ESS, ja que ens hem conegut 
a través de la xarxa local de la XES creada recentment al Ripollès. La inspiració la trobem en els 
coworkings cooperatius del Quebec o França, i també d’aquí Catalunya com Coopolis a Barcelona 
o CookingGirona, que ens ha ofert tot el suport al nostre projecte. 

El projecte vol fer que l’espai de co-treball sigui també la palanca per crear un espai de referència 
al Ripollès mitjançant l’acompanyament a nous projectes i compartint espai amb altres associacions 
i entitats. Voldríem també que aquest espai fos possible a partir de la rehabilitació d’un espai 
històric i emblemàtic, per exemple una de les moltes fàbriques tèxtils buides. 

La sostenibilitat del projecte es basa en les quotes de les persones que hi treballaran i també en una 
oferta de serveis integrals que els perfils complementaris dels/les professionals permetran 
dissenyar. El model d’autogestió cooperativa de l’espai ha de ser un dels elements que facilitin la 
cohesió del grup promotor, en el treball es proposa la creació d’una cooperativa de serveis per la 
gestió de l’espai però també es contempla una figura associativa de transició. 

 

Gaspar Tarrida, juliol 2018 
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1. PRESENTACIÓ 

Aquest és un treball de final de postgrau però també és un intent de concreció d’una idea anterior 
que ha anat madurant al llarg dels últims mesos. Una idea col·lectiva d’un grup de persones que 
volem impulsar un projecte comú, per tant, no és un projecte només meu. 

Volem crear un espai de co-treball i gestionar-lo de forma cooperativa amb el convenciment de que 
això ens ajudarà professionalment a tots nosaltres. També compartim, des de fa un any llarg, les 
ganes de dinamitzar una xarxa local de la XES (Xarxa d’Economia Solidària) a la comarca del 
Ripollès i creiem que tenir un espai de referència ens ajudarà a consolidar la xarxa i les seves 
activitats.  

El treball que presento ara està encara ple d’incògnites, i tot i voler integrar els coneixements, 
tècniques i valors adquirits durant el postgrau d’Economia Social i Solidària, té un important 
handicap: el grup promotor no hem aconseguit treballar en paral·lel al ritme del postgrau i del 
calendari d’aquest treball. Per tant, el que presento ara si que és un exercici fet per mi que caldrà   
treballar de nou amb el grup promotor del projecte i probablement canviarà força. 

 

2. OBJECTIUS 

El projecte té uns objectius clars però ambiciosos: 

• Gestionar de forma cooperativa un espai i uns serveis (gestoria, telefonia i internet, 
impressió, energia). 

• Potenciar les sinèrgies i la cooperació entre empreses i professionals i estudiar oferir 
serveis integrals. 

• Facilitar la creació, desenvolupament i acompanyament de nous projectes. 
• Convertir el projecte en un espai de referència de l’Economia Social i Solidària al 

Ripollès. 
 
Al llarg del treball intentaré mostrar que és possible assolir-los i de quina manera volem aconseguir-
ho, en quin entorn ens movem i quines poden ser les nostres referències en espais de co-treball 
cooperatiu. 
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3. ANTECEDENTS 

3.1 PERSONALS, LA MEVA EXPERIÈNCIA 

Gaspar Tarrida, visc a Sant Joan de les Abadesses però vaig néixer a Barcelona (1969) 

Sempre he treballat en activitats de formació, tant en activitats més informals com en l’educació 
reglada (ESO) i serveis a les escoles (ONG, museus, sortides) i a les empreses (sobretot en formació 
TIC). Actualment treballo de tècnic de formació i ocupació a l’Aula d’Hostaleria, que depèn de 
l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, i faig cursos i tallers pel meu compte (formació en 
TIC, formació associativa, competències per a l’ocupació i l’emprenedoria).  

Per aquest projecte l’experiència més rellevant és la que vaig poder tenir com a dinamitzador de 
telecentre i responsable de formació a Televall, a Ribes de Freser de 2004 a 2013. La Fundació 
Televall tenia per objectius evitar la fractura digital en l’àmbit rural, tant de l’empresa i 
l’administració com de la ciutadania, i oferir un espai i connectivitat a Internet a professionals que 
volguessin fer teletreball des de Ribes de Freser.  

A més a més de l’organització de cursos TIC per diversos col·lectius, la meva feina també va ser 
la de dinamitzar i donar servei a una xarxa de professionals autònoms i petites empreses (amb un 
fort component TIC) en el seu dia a dia i a través d’una borsa de projectes conjunts (disseny web, 
aplicacions, premis audiovisuals...) que volia afavorir les sinèrgies i la col·laboració. 

Televall va ser un dels primers telecentres a Catalunya quan va obrir l’any 20001, seguint models 
francesos i bascos, i va participar activament de la Xarxa de Telecentres de Teletreball de Catalunya 
(XTC) i la posterior Xarxa de Punts TIC2.  

 

3.2 EL GRUP PROMOTOR DEL PROJECTE 

En el projecte som unes vuit persones que tenim activitat econòmica pròpia, uns més i altres menys, 
i que estem interessats/des en la creació i gestió d’un espai de co-treball que a la vegada pugui ser 
un espai de promoció de l’Economia Social i Solidària i on puguem compartir activitats i valors. 

S’obre també la possibilitat de compartir projectes i activitats professionals ja que en bona part els 
nostres perfils i competències són complementaris. 

• Enginyer industrial, formador autònom 

• Desenvolupador web autònom 

• Terapeuta natural i dansa  

• Traductora autònoma ENG-CAST / CAST-ENG 

• Antropòloga, especialista en temes de gènere 

• Grup de Suport SCCL (serveis de comptabilitat i gestoria) 

• Dissenyador gràfic autònom 

                                                           
1 https://vimeo.com/61796786 (Vídeo del 10è aniversari de la Fundació Televall) 
2 http://punttic.gencat.cat/search/node/televall 
 

https://vimeo.com/61796786
http://punttic.gencat.cat/search/node/televall
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3.3 LA XARXA LOCAL DE LA XES AL RIPOLLÈS  

Totes aquestes persones ens hem trobat mitjançant la creació d’una xarxa local3 de la XES4 (Xarxa 
d’Economia Solidària) al Ripollès. Compartim també la necessitat de consolidar aquest grup i de 
tenir un espai de referència. 

La xarxa local va començar a trobar-se l’abril de 2017,  inicialment els promotors érem el GL de 
Som Energia, la cooperativa Riembau SCCL, el Casal popular La Metxa, membres de la 
Cooperativa Integral Catalana (CiC) i persones individuals. L’inici érem unes 15 persones, també 
ha anat passant força gent per les reunions, el nucli som unes 7 o 8 persones més actives que 
coincideix en part amb el grup promotor de l’espai de co-treball. 

La XL del Ripollès ha aconseguit tenir una activitat força regular amb una reunió i un acte (xerrada, 
participació en fires...) cada mes durant tot el curs 2017-2018. Hem fet xerrades sobre banca ètica, 
consum energètic, moneda social i cooperativisme. Preparem per aquest proper juliol una activitat 
de l’Escola d’Estiu de la XES5. 

Existeix també un grup de consum constituït com a associació i d’altres de més informals que 
necessitarien un local per consolidar-se i mantenim relació amb altres entitats de caire social i 
comunitari. 

Els objectius que defineixen les activitats de la XL al Ripollès són: 

• Promovem l’Economia Social i Solidària al Ripollès, una economia al servei de les 
persones, basada en la cooperació i el be comú. 

• Volem donar visibilitat a les iniciatives d’economia solidària que es practiquen a la nostra 
comarca. 

• Impulsem noves iniciatives de consum conscient, 
treball cooperatiu i emprenedoria col·lectiva. 

• Enxarxem les iniciatives i persones, tant del 
Ripollès com de les comarques veïnes. 

 

 

  

                                                           
3 http://xarxeslocals.xes.cat/ripolles 
4 http://xes.cat/ 
5 http://xes.cat/2018/06/05/ja-tenim-programa-lescola-destiu-2018/ 
 

http://xarxeslocals.xes.cat/ripolles
http://xes.cat/
http://xes.cat/2018/06/05/ja-tenim-programa-lescola-destiu-2018/
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4. ESTUDI INICIAL 

4.1 ELS ESPAIS DE CO-TREBALL COOPERATIUS 

Els espais de coworking han tingut un gran desenvolupament en els últims anys a l’Estat espanyol 
i a Catalunya, actualment segons el directori de Coworkingspain hi ha més de 900 espais. Molts 
d’aquests espais són d’iniciativa privada i mercantil, concentrats a Barcelona, Madrid i València;  
molts d’altres són promoguts per les entitats públiques de promoció econòmica d’arreu. Però en un 
inici el coworking va començar per la iniciativa dels propis professionals que hi treballarien. 

El concepte neix als Estats Units a finals dels noranta i aviat es trasl·lada també a Europa com una 
solució, en la majoria de casos autogestionada, per a persones emprenedores que no volen quedar 
aïllades treballant soles des de casa. Els primers coworkings que es reconeixien en aquest concepte 
van ser 42west42 a Nova York6 o The Hat Factory a San Francisco; a Europa el que es considera 
el primer coworking és Schraubenfabrik (La Fàbrica de Cargols) a Viena7 que encara existeix i que 
des de l’inici en 2002 és una cooperativa (font:deskmag.com8). 

A Catalunya ja existien pràctiques anteriors com els telecentres, més concretament la Xarxa de 
telecentres de teletreball, que combinaven l’accés i la formació TIC a la ciutadania en general amb 
el suport a l’emprenedoria i a treballadors/es autònoms/es. Amb l’evolució de les TIC i l’extensió 
de la connectivitat molts d’aquests telecentres han anat evolucionant cap a nous espais de co-treball 
o coworking.  

Des de 2013 existeix una Associació Coworking de Catalunya (Cowocat9) que va començar amb 
13 espais i actualment té 50 espais associats i dinamitza projectes com el Cowocat Rural. El seu 
president, Jordi Silvente, dona dades importants en la seva valoració del 5è aniversari sobre les 
tendències actuals del coworking a Catalunya, com ara que el 70% dels qui treballen en coworkings 
viuen en el seu entorn més immediat i també quins són els factors que fan possible la fidelització10. 

Segons el portal Deskmag.com, especialitzat en el món del coworking i que fa una enquesta 
mundial “a finals de 2018, 1,7 milions de persones treballaran en espais de coworking, en 19.000 
coworkings a tot el món”. Segons el portal de referència espanyol Coworkingspain.es11, que 
organitza una conferència estatal del sector, aquí també s’espera un gran creixement del sector per 
aquest any 2018. 

Tot i aquestes xifres, caldria remarcar que el més important són els valors i les pràctiques dins d’un 
espai de coworking i si el principal motiu per fer co-treball és la socialització i la cerca de sinèrgies 
amb altres professionals, cal posar en valor aquells llocs on es realment es donen aquestes 
pràctiques per sobre de llocs que intenten rendibilitzar al màxim un espai i uns recursos. 

En tot cas, per aquest treball només tindrem en compte aquells llocs de coworking que es gestionen 
de forma cooperativa i que tenen com a objectiu la promoció de l’Economia Social i Solidària, ja 
sigui en activitats paral·leles o bé com a part integral de la seva activitat. 

                                                           
6 http://www.42west24.com/ 
7 http://www.schraubenfabrik.at/ 
8 http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-timeline 
9 http://www.cowocat.cat/ 
10 https://youtu.be/UFjJP5BfL5g 
11 http://coworkingspainconference.es/ 
 

http://www.42west24.com/
http://www.schraubenfabrik.at/
http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-timeline
http://www.cowocat.cat/
https://youtu.be/UFjJP5BfL5g
http://coworkingspainconference.es/
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4.2 ESPAIS DE CO-TREBALL DE REFERÈNCIA 

Per aquest apartat he escollit alguns espais de co-treball de referència que necessàriament han de 
tenir una gestió cooperativa i promoure l’Economia Social i Solidària com a part de les seves 
activitats.  

He escollit espais de referència a nivell mundial, com les cooperatives del Quebec o la Fàbrica de 
Cargols de Viena, però també espais més propers a França (en relació amb les SCAE, Societats 
cooperatives d'activitats i emprenedors) i evidentment a Catalunya. 

Faré una breu descripció de cada lloc i una taula comparativa dels serveis que ofereixen, en alguns 
casos només amb la informació que em dona la seva pàgina web i en altres amb coneixement directe 
de visites i converses amb persones. Tots els llocs han aportat alguna cosa al projecte, des de la 
definició de serveis a una inspiració a través d’una fotografia. 

 

COOPERATIVA ECTO (Quebec, Canadà) 
http://ecto.coop/ 

Aquest espai de coworking a Montreal al Quebec està gestionat per les persones autònomes que hi 
treballen com a cooperativa. En la web declaren que és un espai dissenyat especialment per als 
treballadors/es autònomes. L’espai que han creat respon a les necessitats dels professionals, tant de 
treball tranquil com de socialització, en aquest darrer aspecte crida l’atenció el seu dinar col·lectiu 
dels dijous (salade colective). Només cal veure el vídeo: https://vimeo.com/136791282 

ESPACE KOALA (Quebec, Canadà) 
http://www.espacekoala.com 

Un segon espai de coworking cooperatiu al Quebec que em va semblar interessant en tant que la 
cooperativa la formen set membres però que inclou la possibilitat de ser soci col·laborador, una 
opció que volem tenir en compte per al nostre projecte. També destaquen la seva opció per un 
desenvolupament sostenible dient: “La forma jurídica cooperativa ha demostrat una major 
longevitat que les empreses privades a causa del seu llarg i complex procés de presa de decisions”. 

COWORKING CASACO (París, França) 
http://www.casaco.fr/ 

Aquest espai de coworking al barri de Malakof a París s’autoanomena La tribu collaborative, i va 
ser fundat per uns quants professionals que buscaven crear el seu espai de treball alternatiu (ni a 
casa ni a la feina) i actualment ja compta amb 57 persones sòcies. Són cooperativa sense ànim de 
lucre i a més dels espais de treball també han obert espais per artistes i per la innovació (FabLab).  
En el vídeo ens parla un dels seus fundadors: https://youtu.be/sNf2Bv4Xdk4 
 
LA COOP (Grenoble, França) 
https://www.la-coop.net/ 
 
La Coop a Grenoble és un important pol d’innovació en TIC que també té un coworking on hi 
treballen algunes de les empreses creades al seu voltant. El seu àmbit de treball és el 
desenvolupament tecnològic i numèric (de dades) i estan molt implicats en el desenvolupament 
local i sostenible lligat a l’Economia Solidària. Treballen d’acord amb les institucions publiques 

http://ecto.coop/
https://vimeo.com/136791282
http://www.espacekoala.com/
http://www.casaco.fr/
https://youtu.be/sNf2Bv4Xdk4
https://www.la-coop.net/
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que els reconeixen com a actor important d’innovació social i ocupació de qualitat. Un lloc a visitar 
quan pugui. 
 
ECLECTIC COOP (Ardèche, França) 
http://eclectic.coop/ 
 
La cooperativa Eclèctic és la primera societat cooperativa d'activitats i emprenedors (SCAE) 
temàtica i de xarxa nacional en el sector de les TIC a França. Dona serveis de consultoria, 
formació, creació digital i teletreball. Una de les empreses que hi va sorgir és La Scop la Péniche, 
una empresa cooperativa especialitzada en l'animació de comunitats professionals entorn dels 
reptes de la comunicació digital, i que treballa a La Coop de Grenoble.  
https://www.la-coop.net/la-scop-la-peniche/ 
 
LA FÀBRICA DE CARGOLS (Viena, Àustria) 
http://www.schraubenfabrik.at/ 

Aquest va ser segons totes les fonts el primer coworking a Europa que es reconeixia com a tal. Va 
començar i segueix sent una cooperativa de professionals. Des de 2002 és una xarxa creixent de 
persones amb idees afins, que creen una comunitat i un lloc acollidor per treballar. Com molts altres 
coworkings ha crescut i ha creat un segon espai germà per acollir la demanda de persones que hi 
volen participar. Inclou una cooperativa de consum ecològic i un taller d’artistes. 

COLABORATORIO ACÁCIAS (Madrid) 
http://emprender.coop/se-pone-en-marcha-colaboratorio-acacias-3/ 

El Grupo Tangente, grup cooperatiu de Madrid format per una quinzena d’empreses cooperatives, 
va obrir el 2015 un espai de coworking on ofereixen espai de co-treball a les empreses creades des 
dels seus serveis d’emprenedoria i a altres. Una de les seves activitats principals obertes a la ciutat 
és la promoció de l’Economia Social i Solidària, cedint els espais i equipaments a les organitzacions 
de REAS Madrid que ho demanin. 

UIKU (El Prat del Llobregat) 
http://www.uiku.es/ 

El seu lema a la web és “A casa no es treballa! Tenim un espai per tu, vine i compartirem 
experiència, coneixements, recursos i projectes”. Des de 2013 aquest coworking cooperatiu a El 
Prat a més d’espai de treball ofereix un servei d’acompanyament a projectes (La incubadora) per a 
persones emprenedores. Participen a l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i ofereixen productes 
de comunicació integral (audiovisual, web...). 

COOKING GIRONA (Girona) 
https://www.cookingirona.com/ 

Aquest és un espai de co-treball dins d’un palau del carrer de la Força a Girona on treballen unes 
30 empreses i professionals. Es gestionen de forma cooperativa per comissions de treball i 
afavoreixen que totes les persones que hi treballen es facin sòcies de la cooperativa. Vaig poder 
conversar llargament amb el seu president, en David Aubert, i parlar de diversos aspectes des de la 
governança i el reglament de règim intern a les activitats de dinamització. Ens han ofert tot els 
suport que ens calgui per al nostre projecte. 

 

http://eclectic.coop/
https://www.la-coop.net/la-scop-la-peniche/
http://www.schraubenfabrik.at/
http://emprender.coop/se-pone-en-marcha-colaboratorio-acacias-3/
http://www.uiku.es/
https://www.cookingirona.com/
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LABCOOP  (Barcelona) 
http://labcoop.coop/ 

El Labcoop és una cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar projectes 
d’emprenedoria social cooperativa, promoguda pel Grup ECOS, Calidoscoop, l’Apostrof, Etcs i 
Hobest. És sens dubte una referència per a l’acompanyament de projectes col·lectius i en l’entorn 
de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, del qual han sorgit desenes de petites cooperatives, 
un ecosistema per la intercooperació. 

SINCROCOOP  (Sant Cugat) 
http://caltemerari.cat/sincrocoop-lespai-santcugatenc-leconomia-social 

El Sincrocoop és un espai de co-treball i un servei d’emprenedoria col·lectiva de Cal Temerari a 
Sant Cugat. És de creació recent i vol impulsar l’Economia Solidària al seu municipi. Ofereix tots 
els serveis d’un coworking i a més ho fa des de l’entorn associatiu de Cal Temerari, un equipament 
ciutadà autogestionat que acull molts altres projectes, entre ells una taverna cooperativa, un servei 
de cuina comunitària, un grup de consum ecològic… 
 
COOPOLIS (Barcelona) 
https://bcn.coop/ 
 
Coopolis és el dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de 
Barcelona. Està situat al complex veïnal de Can Batlló i promou un ecosistema d’activitat 
socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. És un laboratori per la 
intercooperació i l’enfortiment econòmic local i una eina per a crear nous projectes cooperatius en 
el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya. Per tot plegat, és una de les nostres 
referències més clares, inclosa la seva rehabilitació dels espais fabrils. El projecte el van començar 
les cooperatives La Ciutat Invisible i La Col, recentment s’han afegit el Grup cooperatiu ECOS, la 
cooperativa L’Esguard i el Col.lectiu Ronda. 
 
 

 
      Coopolis a Can Batlló 

 

http://labcoop.coop/
http://caltemerari.cat/sincrocoop-lespai-santcugatenc-leconomia-social
https://bcn.coop/
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4.3  TAULA COMPARATIVA SERVEIS COWORKINGS COOPERATIUS 
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ECTO  
(Quebec)       

 
    

   

ESPACE KOALA 
(Quebec)      

 
 

 
   

    

CASACO 
(França, París)            

  
 

LA COOP 
(França, Grenoble)     

 
     

 
 

 
 

ECLECTIC 
(França, Ardèche)     

 
 

 
       

UIKU 
(El Prat de Llobregat)     

 
 

 
   

 
 

  

COOKING GIRONA 
(Girona)     

 
 

 
    

   

LABCOOP 
(Barcelona)     

   
     

 
 

SINCROCOOP 
(Sant Cugat)     

    
      

COLAB ACACIAS 
(Madrid)     

 
 

 
     

 
 

SCHRAUBENFABRIK 
(Viena, Austria)            
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4.3 BREU PRESENTACIÓ DE LA REALITAT SOCIOECÒNOMICA DEL RIPOLLÈS 

El Ripollès és una comarca de muntanya del Pirineu oriental amb una extensió de 956,2 km2. Els 
municipis que conformen la comarca són 19 amb una població que l’any 2017 sumava 24.999 
habitants (2016: 25.101 habitants, dades XIFRA). Per tant, el Ripollès és un comarca que està 
immersa en una dinàmica de pèrdua poblacional. És a partir de l’any 2011, que aquesta davallada 
és més intensa i, sobretot, entre els anys 2013- 2015, on es passa de 25.995 a 25.342 habitants, 
amb una pèrdua de 653 habitants. 

Deixant de banda la capital, Ripoll, i 
els municipis de Campdevànol, Sant 
Joan de les Abadesses, Camprodon i 
Ribes de Freser, la resta de municipis 
tenen menys de 500 habitants amb 
trets clarament rurals. El territori 
s’estructura bàsicament en tres grans 
àrees i la població, en general, està 
concentrada en pocs nuclis, tot i que 
al tractar-se d’un territori rural hi ha 
un important nombre de població 
dispersa en cases de pagès i en alguns 
nuclis disseminats. 

 

EL MERCAT DE TREBALL AL 
RIPOLLÈS 

La població ocupada de la comarca 
en el sector serveis representa més de 
la meitat de l’ocupació de la comarca 
(65%), seguit per la indústria (25%), i a molta distància els segueixen la construcció (7%) i 
l’agricultura (3%).  

L'observació del règim de cotització a la seguretat social per sectors assenyala que més de tres 
quartes parts dels treballadors en actiu de la comarca ho fan en el règim general de la Seguretat 
Social. En relació als autònoms, es destaca la importància del sector serveis (66%), la construcció 
(14%) i en tercer lloc el sector primari (13%). 

Cal remarcar que un 51% dels assalariats al règim general de la SS ho està en microempreses i 
petites empreses, de fins a 50 treballadors. Aquesta és la tipologia d’empresa preponderant al 
Ripollès. Un 25% ho està en empreses fins a  250 treballadors, que a la comarca són poques.  

El sector terciari ha experimentat un fort creixement gràcies al desenvolupament turístic d’algunes 
zones del Ripollès i amb el desplegament d’equipaments d’abast comarcal i el desenvolupament 
de serveis per part de les institucions públiques. De fet, es pot afirmar que l’economia ripollesa 
es troba cada cop més terciaritzada, amb un important paper de l’hostaleria i el turisme. 

La crisi de la industria del tèxtil ha deixat un paisatge molt característic al Ripollès: les 
colònies tèxtils abandonades, que són nombroses i es troben repartides per diferents 
municipis riberencs del Ter i el Freser, moltes d’elles es troben en un estat de conservació 
força precari. Poques han aconseguit reocupar espais amb activitats econòmiques diferents. 



Gaspar Tarrida  - TFP Postgrau Economia Social i Solidària - UAB 2018 

12 
 

Actualment existeixen dues entitats que realitzen plans de desenvolupament local al Ripollès:  

• Agència de Desenvolupament del Ripollès (entitat pública participada per 
ajuntaments, consell comarcal i entitats privades) que desenvolupa un Pla d’acció 
que defineix els principals eixos estratègics de desenvolupament econòmic del 
Ripollès a potenciar en els següents anys; les línies estratègiques pels diferents 
àmbits de treball de l’Agència són: àmbit turístic, empresa-emprenedoria, 
agroalimentari, àmbit formatiu i ocupacional, energètic i forestal.  

• Associació Leader Ripollès Ges Bisaura vinculada al programa europeu Leader de 
desenvolupament de zones rurals i a Catalunya, i que forma un dels anomenats Grups 
d’Acció Local (GAL) que gestiona els ajuts europeus. El projecte Cowocat rural 
s’inclou en la seva estratègia amb la dinamització d’espais de co-treball. 

 

ESPAIS DE CO-TREBALL I VIVERS D’EMPRESES A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

A la comarca del Ripollès existeixen actualment dos projectes d’espais de cotreball d’iniciativa 
pública: un ja funcionant a Camprodon des del passat mes d’abril, i un l’altre en projecte a Ripoll; 
cap d’iniciativa privada. També existeixen dos espais o vivers d’empresa pensats per a les 
persones emprenedores on es poden llogar despatxos amb alguns serveis comuns. 

Coworking “la Cooperativa” a Camprodon (Ajuntament de Camprodon) 
http://coworkingcamprodon.com/la-cooperativa/ 

Coworking a Ripoll (Ajuntament de Ripoll) en projecte 

Víver d’empreses “Vila Icària a Sant Joan de les Abadesses (Fundació Eduard Soler) 
https://www.fes.cat/emprenedoria/vivers-dempreses/ 

Càpsules d’emprenedoria a Ripoll (Agència de Desenvolupament del Ripollès) 
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/lloguer-despais-i-material/ 

 

4.4 ANÀLISI DE LES NECESSITATS DEL GRUP PROMOTOR 

En el marc d’aquest treball de final de postgrau he fet una petita enquesta als companys/es del 
grup promotor i també a altres persones amb activitat professional i experiència en el treball en 
espais de co-treball. 

L’objectiu principal és tenir una primera aproximació a la visió que cadascú té de com ha de ser 
l’espai, les seves motivacions i quines necessitats pot tenir. Van respondre a l’enquesta 15 
persones. Les qüestions eren les següents: 

Quina és la meva motivació personal/professional més important?  (múltiples respostes) 

• No vull treballar a casa      Respostes: 12 
• Vull més relació social      Respostes:  9 
• Necessito col·laborar amb altres persones professionals   Respostes:  8 
• Reduir despeses (lloguer, internet, subministres...)  Respostes: 15 

 

 
 
 

http://coworkingcamprodon.com/la-cooperativa/
https://www.fes.cat/emprenedoria/vivers-dempreses/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/serveis/lloguer-despais-i-material/
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Quins usos/espais creus que ha de tenir el local?  (múltiples respostes) 

• Espai co-treball       Respostes: 15 
• Espai comú       Respostes: 15 
• Cuina menjador      Respostes: 10 
• Sala reunions (tancada)      Respostes: 12 
• Sala polivalent (formació, activitats, actes...)   Respostes:  9 

 

Quins equipaments ha de tenir l'espai?   (múltiples respostes) 

• Internet        Respostes: 15 
• Impressora       Respostes: 14 
• Videoconferència      Respostes:  6 
• Calefacció       Respostes: 15 
• Nevera/cuina       Respostes: 12 

 

Penso en taules fixes o mòbils?  (única resposta) 

• Taula fixa per cada treballador/a    Respostes:  8 
• Totes les taules han de ser mòbils    Respostes:  1 
• Tenir tant taules fixes com mòbils    Respostes:  6 

 

Quina privacitat ha de tenir l'espai?   (única resposta) 

• Silenci absolut (espai a banda per conversar telefonar)  Respostes:  5 
• Treball amb auriculars (permetre conversar)   Respostes:  7 
• Permetre telefonades      Respostes:  3 

 

Amb quina freqüència faré ús de les instal·lacions?  (única resposta) 

• Cada dia de la setmana (matí i tarda)    Respostes:  7 
• 1 o 2 dies a la setmana      Respostes:  2 
• Algunes tardes a la setmana     Respostes:  1 
• Totes les tardes       Respostes:  2 
• Tots els matins       Respostes:  3 

 

Participaré de la gestió col·lectiva de l'espai   (única resposta) 

• Sí        Respostes: 12 
• No        Respostes:  0 
• Potser        Respostes:  3 

 

Les respostes indiquen que en general la visió que tenim del futur espai de co-treball no són molt 
diverses i que per tant després d’un treball conjunt de definició i disseny de serveis i de la redacció 
d’un reglament de règim intern l’espai és possible. 

Les diferències ens diuen que hem de crear uns serveis que reflecteixin les diverses necessitats 
d’ús i que siguin prou flexibles per no deixar cap persona interessada fora. Això afecta sobretot a 
les quotes d’accés i a algun servei en concret. 
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5. ANÀLISI D’OPORTUNITATS I AMENACES AL PROJECTE 

 

DEBILITATS  
 
Pèrdua continua de població jove i amb 
formació 
 
Pocs professionals autònoms amb activitats 
susceptibles de fer co-treball 
 
Manca de suport públic municipal, existeixen 
altre projectes d’espais de co-treball públics 
 
 

AMENACES 
 
Sostenibilitat del projecte dèbil a mig i llarg 
termini sinó es compta amb gent forana 
 
Possibles problemes en la rotació dels llocs 
de treball 
 
Quotes altes per garantir el projecte (cobrir 
costos) 

FORTALESES 
 
Molts locals urbans i recintes fabrils buits 
al Ripollès 
 
Activisme en l’ESS per part del grup motor 
sorgit de la XL de la XES 
 
Coneixement de l’entorn associatiu 
 
 

OPORTUNITATS 
 
Lloguer assequible i/o rehabilitació d’un 
espai emblemàtic 
 
Generar activitats d’impuls i acompanyament 
a l’ESS 
 
Mancomunar necessitats amb altres entitats 
(Grup consum, Ass. Circ, Ass. Artistes...) 

 

 

5.1 ANÀLISI DE LES DEBILITATS I LES AMENACES 

Les dades de població sobre el Ripollès marquen aquesta tendència de pèrdua de població, 
sobretot jove i formada que no retorna a viure i treballar al seu lloc d’origen, com a la majoria de 
comarques rurals. Aquesta debilitat marca una amenaça clara ja que per al futur a mig i llarg 
termini haurem de comptar amb professionals que han decidit venir a viure al Ripollès. 

Segons un estudi fet per tècnics de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, del 66% de 
treballadors autònoms en el sector serveis, la gran majoria fan activitat en el sector de l’hostaleria 
i en oficis manuals (construcció i serveis com llauneria o fusteria) o transport. No en activitats 
professionals susceptibles de realitzar co-treball. Això representa una amenaça greu ja que afecta 
a la rotació de persones en el projecte o en els espais de co-treball. Encara es pot veure més 
agreujada pel fet de que hi ha altres iniciatives públiques de co-treball amb les que entraríem en 
competició per veure on va el professional. 

Aquesta segona debilitat i amenaça està relacionada amb la tercera. L’existència d’altres projectes 
de co-treball d’iniciativa pública, sobretot a Ripoll, fa difícil pensar que rebrem suport per part 
seva. No rebre suport públic (com la cessió d’un espai) i tenir problemes de rotació de 
professionals pot afectar greument a la sostenibilitat del projecte al fer que les quotes per ús de 
l’espai de co-treball s’incrementin força. 
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5.2 ANÀLISI DE LES FORTALESES I OPORTUNITATS 

Les fortaleses i oportunitats han de venir a compensar les debilitats i amenaces fins ara 
comentades. Si ve és cert que no tenim gaires possibilitats d’aconseguir una cessió d’un espai 
públic, si que la realitat socioeconòmica del Ripollès ens ofereix una gran oferta de locals buits i 
de fàbriques tèxtils tancades. Això genera la oportunitat d’aconseguir un lloguer barat d’un local 
gran i obre la possibilitat de treballar en un projecte de rehabilitació d’un espai fabril que a més a 
més pot ser molt emblemàtic i això ens ajudaria a connectar amb la gent de Ripoll o del poble on 
decidíssim treballar. 

La problemàtica i l’amenaça de la falta de professionals per a garantir la rotació dels llocs de co-
treball i assegurar les quotes per la sostenibilitat del projecte, caldria compensar-la amb 
l’activisme en Economia Solidària de les persones integrants del grup promotor. Treballar la 
cohesió i la sostenibilitat del projecte des de l’enfoc de l’ESS ha de permetre assegurar el nucli i 
que aquelles persones que s’afegeixin també entrin a formar part del projecte d’autogestió. 

Finalment, per compensar un possible falta de recolzament públic per part dels ajuntaments, 
plantegem l’opció de mancomunar la necessitat d’espais amb altres entitats i associacions per a 
aconseguir la sostenibilitat del projecte. Aquesta opció obre el projecte de constituir un espai de 
referència per l’ESS al Ripollès on es comenci a crear una petit ecosistema, i on l’espai de co-
treball sigui només el nucli o la palanca per començar. 

 

 
Naus de l’antiga fàbrica tèxtil El Pla a Ripoll  
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6. MODEL DE SOSTENIBILITAT 

El model de sostenibilitat de l’espai de co-treball passa fonamentalment per dos grans eixos, el 
primer fa referència a l’esfera reproductiva del projecte i la necessitat d’establir un entorn de 
treball autogestionat, obert i transparent, i el segon fa referència més a l’esfera productiva i al 
potencial de treball del col.lectiu i de generar projectes de futur. Un tercer eix seria la implicació 
de la comunitat. 

 

6.1 MODEL DE CO-TREBALL 

El primer eix és la gestió cooperativa de l’espai: per aconseguir una bona gestió col·lectiva ens 
caldrà un treball profund amb tot el grup promotor per compartir la visió que cadascú té de com 
vol que sigui l’espai i el projecte per crear un projecte comú. 

Aquest treball ha de donar lloc a un projecte de reglament de règim intern (RRI) consensuat 
entre totes les persones promotores i que ens serveixi per gestionar el dia a dia i també per créixer. 
L’objectiu d’aquest treball és fomentar la corresponsabilitat de totes les persones en la gestió i 
organització de l’espai. 

El document de RRI també hauria d’establir unes pautes de funcionament per al dia a dia, seguint 
el model de gestió col·lectiva que volem, i també una normativa i una política de preus de l’espai 
de co-treball que permetin a altres persones o entitats fer ús de l’espai. 

Aquest treball és un procés que en part ha de començar abans d’engegar el projecte i en part cal 
anar fent de manera continuada. El procés hauria d’incloure els criteris i objectius relatius a la 
transparència i el flux de la informació, així com eines de prevenció i gestió de conflictes i 
emocions. 

Actualment aquest és un procés que a penes hem engegat i no tenim encara cap document per 
aportar al treball. Malauradament, els tempos del grup promotor no s’han ajustat als tempos del 
postgrau. Vam realitzar dues reunions al mes d’abril, però la intenció inicial d’anar treballant 
durant el primer semestre no ha pogut ser i hem quedat per reemprendre les reunions al juliol. 

En aquestes dues reunions es va explicitar la voluntat de participar per part de les persones que 
ara formen el grup promotor; i també el que ha de ser un de les fortaleses del projecte: compartim 
els valors de l’Economia Solidària a través de la participació a la Xarxa local de la XES al 
Ripollès. 

En el punt 9 establim una planificació de tasques a seguir en el treball de definició del projecte 
amb el grup promotor. 

Els serveis que hauria de tenir l’espai de co-treball segons els comentaris inicials del grup 
promotor i l’enquesta serien: 

• Estacions de treball individuals 
• Serveis d’impressió 
• Connectivitat Internet  
• Espai per reunions 
• Espai comú per descans 
• Espai polivalent (sala gran, actes, formacions...) 
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• Cuina i menjador 
• Servei d’adreça fiscal i bústia 
• Servei de gestoria (fiscal i comptable) 
• Coordinació tècnica (comissions) 

 
6.2 SERVEIS INTEGRALS 

El segon eix és la definició col·lectiva dels serveis integrals que podrem oferir i que donin part 
de la sostenibilitat econòmica necessària en forma de facturació, a més a més de les quotes. 

Aquests serveis s’han de basar en un estudi de les necessitats al nostre entorn seguint un enfoc de 
l’ESS, en la complementarietat de la major part dels nostres perfils professionals i en la cerca de 
sinèrgies que tot espai de co-treball vol aconseguir. 

Aquesta és una oportunitat important per al projecte que caldrà definir i provar quant abans millor 
un cop obert l’espai de co-treball. També com a part del procés de treball per acostar les visions 
de cadascú es podran anar teixint col·laboracions en les activitats professionals. 

Hem previst la realització de taller de co-creació entre nosaltres per definir aquest serveis integrals 
i comptem en el grup promotor amb un especialista en metodologies Lean i Design Thinking.  

Dels diversos perfils professionals del grup promotor sorgeixen els següents serveis que podrien 
donar forma a més d’un servei integral: 

• Comunicació integral (redacció, traduccions, estratègia en xarxes...) 
• Disseny de la imatge integral 
• Formació en competències i en TIC 
• Disseny i acompanyament a projectes 
• Comptabilitat i acompanyament financer a empreses i autònoms 
• Desenvolupament web i aplicacions  

El conjunt d’aquests serveis permeten pensar en un acompanyament integral a l’emprenedoria i 
la creació de noves empreses en l’àmbit de l’Economia Solidària. Una opció que donaria molt 
més sentit al projecte. Existeixen experiències recentes molt interessants, com Cuidem 
Lluçanès12, que ens fan pensar en intentar treballar al Ripollès en l’àmbit de les cures a domicili 
o per impulsar la producció i distribució de productes agroecològics ramaders. 

 

6.3 INTEGRACIÓ A LA COMUNITAT  

Un tercer eix per a la sostenibilitat del projecte és l’opció de mancomunar necessitats d’espai 
amb altres associacions (grup de consum, grup de criança compartida, associacions d’artistes, de 
músics, de circ...), fet que ajudaria a que aquest espai fos un centre de referència per les persones 
interessades en l’Economia Solidària i la cultura al Ripollès i voltants. 

Aquesta intenció de compartir espais i activitats amb altres entitats parteix de la necessitat però 
també de l’estratègia per crear un petit ecosistema al voltant de l’ESS al Ripollès. 

 

                                                           
12 http://www.cuidemllucanes.cat/ 
 

http://www.cuidemllucanes.cat/
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Una primera concreció podria donar-se en la forma de soci/a-col·laborador/a i en la participació 
en diverses activitats, de consum i de difusió de l’ESS, que podrien ser compartides amb altres 
entitats. Aquesta opció permetria participar i integrar-se en el projecte a persones que no tinguin 
una activitat econòmica professional i que per tant quedarien excloses de l’espai de co-treball, i 
per altra banda obligaria a establir un sistema més complexe de governança. 

 

6.4 EL VALOR DE LA PROPOSTA I EL CANVAS 

La nostra proposta de valor es podria concretar en quatre grans punts:  

• Proximitat i coneixement del territori 
• Cohesió de l'equip i enfoc en l'economia solidària 
• Compromís social i amb el desenvolupament local 
• Serveis integrals i experiència en acompanyament a projectes 

 

A través del llenç Canvas intento ara mostrar les diverses interrelacions entre els futurs clients i 
les activitats claus que ja hem descrit (oferir serveis integrals i activitats de difusió de l’ESS). Els 
clients podran ser:  

• Empreses i autònoms  
• Administració pública i projectes de desenvolupament local 
• Nous projectes vinculats a la comunitat i l’ESS 

 
Els canals de relació i la metodologia de treball vol ser sobretot d’acompanyament presencial 
buscant la proximitat i l’empatia amb les persones amb qui volem treballar, per tant serà a base 
de reunions i trobades. També, però, hem de treballar mitjançant un espai col·laboratiu que ens 
faciliti la gestió de projectes i d’equips multidisciplinars. 

Per altra banda, és evident que els recursos claus més importants serem els propis professionals i 
persones que participin de l’espai de co-treball i que una de les activitats claus també ha de ser 
sempre la dinamització i cerca de sinèrgies entre nosaltres mateixos, que ens convertim en clients 
del nostre propi projecte. 

Finalment, explicar que les nostres aliances i partners clau seran en primer lloc les pròpies xarxes 
locals d’ESS i altres entitats de la pròpia XES d’on prové el grup promotor del projecte, però 
també altres entitats de promoció econòmica i del cooperativisme (com els Ateneus Cooperatius) 
i entitats de desenvolupament local i administracions públiques (no només com a possibles clients 
sinó també com a prescriptors). 

Els apartats de costos i ingressos intento tractar-los en el següent apartat d’estudi econòmic i 
financer. 
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7. PLA ECONÒMIC I FINANÇER 

Un petit estudi dels preus dels espais de co-treball mostra que els preus dels espais de treball fixos 
estan entre els 80 i els 150 euros, i els espais mòbils entre els 50 i els 80 euros; tot depèn de la 
ubicació i els serveis que ofereix cada espai i de si tenen ajuda pública. 

Els ingressos fixes per ús de l’espai i els serveis els aportarem els socis i sòcies, i en un primer 
exercici de definició de quotes de co-treball podríem dir que tenim tres tipus de quotes (aquestes 
quotes han de ser proposades des del grup promotor i ser aprovades per la futura associació): 

Quota co-treball intensiu (24 hores x7 dies/setmana):  100 euros/mes  (mínim 6 persones, ideal 
10 persones) 

• Taula fixa, accés a qualsevol hora 
• Serveis: gestoria, telefonia i internet, impressió, energia, espais comuns 

Quota co-treball flexible (5 hores x 3 dies/setmana): 50 euros/mes (mínim 6 persones, ideal 
10 persones) 

• Taula mòbil, accés en horari de treball 
• Serveis: gestoria, telefonia i internet, impressió, energia, espais comuns 

Quota soci/sòcia col·laboradora:  5 euros/mes  (mínim 20 socis, ideal 50) 

• Serveis: espai comunitari, sala polivalent, grup de consum, grup de criança i activitats  

Tot plegat ens podria donar un pressupost mensual de 1.500-1.600 euros, un pressupost baix però 
que ens hauria de permetre assumir d’entrada unes despeses de lloguer i subministrament. Els 
lloguers de locals a Ripoll estan al voltant dels 500-750 euros al mes. 

Es preveu també obtenir ingressos dels serveis integrals oferts per un grup de professionals, es 
repartiria la facturació realitzada entre els qui hagin participat reservant un percentatge per a la 
cooperativa. 

Inicialment no es preveu la contractació de cap treballador/a, ja que la intenció és assumir la gestió 
de forma cooperativa entre els propis soci/sòcies de manera que la implicació en l’autogestió 
reforci el propi projecte i les sinèrgies entre els professionals. 

Un tema que encara és una incògnita és l’opció de fer una rehabilitació d’un antic espai fabril. 
Aquesta opció, per una banda molt atractiva, obligaria a buscar formes de finançament clares i a 
fer aportacions econòmiques als socis i sòcies.  

El finançament per a la rehabilitació hauria de venir de les aportacions dels/les socis/sòcies de la 
cooperativa de serveis (capital social de la constitució cooperativa = 3.000€ obligatoris + 1.500€ 
voluntaris). 

Preveiem una campanya de micromecenatge, que en cas de recuperar un espai emblemàtic i 
històric ens permeti fer una campanya de comunicació dirigida a la gent de la comarca per 
involucrar la comunitat en el projecte i obtenir uns 3.000€. 

També contemplem la possibilitat de sol·licitar finançament extern, un préstec a Coop57 de 
5.000€ dirigida a fer la inversió en la rehabilitació a retornar en 3 anys. 
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A continuació afegim els quadres resultants de la introducció d’aquestes dades en un pla econòmic 
financer estàndard i que ens indiquen que si optem per un model d’autogestió i trobem un espai 
amb una rehabilitació assequible, el nostre punt d’equilibri és fàcilment assolible amb les quotes 
previstes. 

I. Compte de Pèrdues i Guanys (Resultats anuals)  

 

II. Punt d’equilibri 
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III. Balanç de Situació 
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8. PROPOSTES DE FORMA JURÍDICA 

Pensem que la forma jurídica que millor s’adapta al nostre projecte de co-treball és la cooperativa 
de serveis on diversos professionals autònoms i empreses comparteixen uns serveis. La llei de 
cooperatives catalana de 2015 les defineix així: 

«Són cooperatives de serveis les que associen persones físiques o jurídiques que són titulars 
d’explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen llur activitat per 
compte propi. Les cooperatives de serveis tenen per objecte la prestació de subministraments i 
serveis i l’execució d’operacions destinades al millorament econòmic i tècnic de les activitats 
professionals o de les explotacions de llurs socis.»13 

A Catalunya hi ha 210 cooperatives de serveis, i que en els darrers 5 anys se n’han creat una 
seixantena de noves14. Són conegudes les cooperatives de serveis com a eina per la distribució i 
comercialització en l’àmbit de les ferreteries o la farmàcia, en àmbits professionals com els 
metges o dentistes, en el transport, o Coop57 com a proveïdor de serveis financers, però el nostre 
referent serien cooperatives de serveis com Uikú o Cooking Girona que gestionen espais de co-
treball. 

Les potencialitats que trobem en aquesta figura són:  

• assumir la responsabilitat col·lectiva i compartir riscos, 
• ampliar coneixements i experiència en la gestió de l’empresa, 
• actuar amb compromís i visió integrada, 
• compartir la estratègia i la presa de decisions, 
• treballar en equip i tenir present els interessos comuns, 
• representar i negociar en nom de la cooperativa 

 
Aquesta forma jurídica, com qualsevol cooperativa, implica unes aportacions econòmiques 
inicials i especifica que les persones físiques o entitats estiguin donades d’alta d’una activitat 
econòmica a Hisenda, elements que poden deixar fora una part de les persones interessades en 
formar part del projecte des de l’àmbit més comunitari. 

L’opció més plausible per iniciar el projecte és constituir una associació i des del treball i 
compromís en el projecte anar dissenyant com imaginem la cooperativa, buscant d’establir 
relacions flexibles entre les dues principals formes i possibilitats d’associació: sòcia de 
consum/col·laborador i sòcia de serveis/co-treball; i altres nivells de participació que puguem 
establir. 

Finalment, com ja hem comentat no es tracta únicament del projecte de co-treball, que ha de servir 
de palanca, sinó també de crear un espai de referència de l’ESS a la comarca i consolidar la xarxa 
local de la XES al Ripollès. 

 

  

                                                           
13 Llei de cooperatives de Catalunya 12/2015, de 9 de juliol 

14 Dades programa Aracoop 
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9. PLANIFICACIÓ DE TASQUES PER AL PROJECTE 

A partir del 14 de juliol i fins a finals de 2018, el grup promotor hauria de poder engegar i tancar el procés de definició del projecte (i el seu reglament intern) i 
constituir-se com a associació en un primer pas per seguir avançant en el projecte i la recerca d’espais. Marquem quatre fites concretes: 

• Inici del treball i el procés de definició (14/07/2018) 
• Aprovació del Reglament Règim intern (21/09/2018) 
• Assemblea constitució de l’associació (19/10/2018) 
• Presentació pública del projecte dins la Fira ESS (7/12/2018) 

 
Durant el proper 2019 s’estudiarà el pas d’associació a cooperativa de serveis en funció de l’evolució en la recerca de l’espai i la seva rehabilitació. 
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10. RECERCA D’ESPAIS 

Per una banda, la recerca d’espais està completament oberta i, per altra banda, l’espai és un element 
cabdal del projecte que definirà bona part del seu futur. Sense avançar en la recerca i definició de 
l’espai no podrem avançar en el projecte. Per tot això, la solució de començar constituint una 
associació i treballar en la recerca d’espais sembla la més plausible.  

Actualment es pensa en la recuperació d’un espai industrial (amb peixeres a l’estil Coopolis) de la 
industria tèxtil; també hi ha l’opció de recuperar una antiga escola-bressol que havia estat una 
cooperativa de treball. 

Però l’opció d’un lloguer al centre de Ripoll, amb molts locals tancats, segueix oberta sempre que 
sigui assequible per al projecte i el local s’adeqüi a les necessitats d’espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locals i recintes fabrils buits (Ripoll) 
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