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 (3) Pol cooperatiu de ciutat i Ateneu Cooperatiu de Barcelona 
«Coòpolis» 

 

Línies a la què 
contribuiria 

L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i 
extensió, especialment en els sectors estratègics 
L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 
L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes 
L8: Transversalitzar els reptes que plantegen l’economia digital, l’economia feminista, 
les migracions i la transició energètica i ecològica 

Fites que 
ajudaria a assolir 

Fita 1.1. Incidir en el model productiu de la ciutat mitjançant l’impuls de l’ESS en els 
sectors estratègics. 
Fita 1.2. Augmentar l’ocupació de qualitat de l’ESS en els sectors estratègics. 
Fita 3.1. Enfortir les bases socials de les entitats representatives 
Fita 3.5. Facilitar la intercooperació entre actors de la ESS 
Fita 4.2. Promoure l’articulació de les iniciatives d’ESS a les comunitats i districtes de 
la ciutat 
Fita 4.3. Promoure pols econòmics locals 
Fita 4.4. Promoure l’articulació entre els pols econòmics d’ESS locals 

Motivació Generar un pol cooperatiu de ciutat enfocat principalment per acollir un dispositiu de 
incubació cooperativa i suport a l’ESS  de referència  a Catalunya i internacionalment, 
ampliant l’abast i articulació de l’Ateneu amb el teixit de l’ESS de la ciutat. 

Accions 
potencials de 
treball 

En la rehabilitació municipal del Bloc 4 de Can Batlló per a que sigui pol de l’ESS i 
especialment de cooperativisme de ciutat on allotjar l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona. 
El bloc 4 serà total o parcialment ocupat o gestionat pel Ateneu en funció de el 
desenvolupament del projecte en termes de capacitat operativa i representativitat de 
l’ESS de la ciutat per donar resposta a  les necessitats de l’àmbit. 
Les principals funcions les podem resumir en: 

1. Un servei d’incubació i viver de cooperatives i serveis especialitzats 
d’assessorament empresarial en cooperatives i altres formes jurídiques de 
l’Economia Social i Solidària. Del conjunt de l’equipament, 2.000 m2 es 
destinen a l’allotjament empresarial. Amb una ràtio de 3 persones per 
empreses i 7m2 per persona; l’ocupació màxima del Centre acollirà entorn de 
80 empreses: 
◦ 68 noves empreses: 85% de l’espai per a noves empreses cooperatives de 

recent creació. 
◦ 12 empreses tractores: 15% de l’espai per empreses tractores 

consolidades que actuïn d’impuls i tutoratge de les noves iniciatives 
cooperatives de sectors emergents i estratègics definits en l’Estratègia BCN 
2030 ESS de la ciutat de Barcelona: Economia verda: Sostenibilitat i 
eficiència, noves tecnologies, Oficis i activitats semi-industrials, cultura i 
comunicació, serveis a les persones, alimentació de proximitat i ecològica. 

2. Serveis de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona de la Xarxa d’Ateneus de la 
Generalitat de Catalunya. per a que sigui pol de l’ESS i especialment de 
cooperativisme de ciutat on allotjar l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona. 

3. Activitats de formació i intercooperació impulsades per l’àmbit de la ESS a la 
ciutat, així com activitats i serveis municipals vinculades amb l’impuls de la 
ESS i els seus valors. 

4. Allotjament d’altres projectes estratègics per l’impuls de la ESS a la ciutat i 
l’articulació i dinamització del teixit existent. 

Per tant l’ampliació de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona «Coòpolis» amb el Bloc 4 ha 
de permetre amplificar el servei de l’ESS de la ciutat contribuint a: 

 Consolidació: acompanyament en la gestió econòmica i financera. 
 Atenció a persones individuals (preemprenedoria) perquè puguin conèixer 
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altres persones i projectes on vincular-se per dur a terme projectes 
cooperatius. 

 Relleu generacional a entitats de l’ESS: explicar a persones ja formades i 
professionals què és una cooperativa i com es treballa dins d’una cooperativa. 

 Generar una borsa de treball i de suport a finançament a projectes comptant 
amb les eines com Goteo, i aliances amb entitats de finances ètiques com 
Coop57 i Fiare. 

 Avaluar per barris o Districtes necessitats i/o oportunitats i actuar d’agent de 
transferència. 

 Actuar com agent de deslocalització d’iniciatives per la ciutat. 
En darrer terme, i a més de les funcionalitats de l‘Ateneu, el Bloc 4 podria allotjar, en el 
marc de la gestió del Ateneu o fora, diferents necessitats de desenvolupament de 
l’Estratègia com per exemple un hub sectorial o espai de referència d’entitats 
representatives o projectes de ciutat. 

Altres projectes -
propostes de 
treball amb les 
què aquest 
projecte de ciutat 
pot estar vinculat 
o recollir 

 Xarxa de recursos i espais per a la producció, incubació, allotjament i 
consolidació de projectes d’ESS 

 Explorar la creació d’altres ateneus de dimensió més territorial o sectorial. 

Recollint les 
propostes de... 

COÒPOLIS, TERR (ST MARTÍ) 

 


