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Des dels usos i els espais
sessió 05: codisseny de la comunitat d’incubació 

de Coòpolis.
Data: 01 d'abril de 2019 | Horari: 15:30 a 17:30h. | Lloc: Federació de cooperatives de Catalunya

Nombre d’assistents: 9

Entitats a les que estan vinculades: 

La Col, Perviure, Col·lectiu Punt 6, 
Celobert, Raons Públiques, Straddle3, 
ETCs, FengShui Barcelona, Col·lectic.

Dinamització: Laura Hernández i Ariadna 
Alonso, de LabCoop.

Pilars de sostenibilitat treballats: 
comunitat, compartir, governança, 
recursos, producció

Preguntes de la sessió:

 Com determinen els espais allò què 

hi passa? 

 Com la configuració de l'espai pot 

facilitar la creació d'economia 
cooperativa i comunitària? 
(transversal)

 Com fer espais flexibles i 
reconfigurables?
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Descripció breu de la sessió:

L’objectiu de la sessió d’avui és respondre a les 
preguntes en relació als usos i espais de la 
incubadora. Tenint en compte que ja hi ha uns 
plànols on es dibuixen alguns dels espais que s’hi 
allotjaran, volem explorar i investigar què han de 
tenir els espais per generar certes dinàmiques i 
relacions que volem que es donin a la incubadora.

Les dinàmiques que hem preparat volem que us 
ajudin a transitar pels espais de forma emocional 
també partint d’aquestes premisses:

• Els espais ens generen emocions i això es 

pot provocar, alimentar i orientar

• El mobiliari i la forma arquitectònica i el 

disseny impulsen la generació de 
determinats productes o resultats

• Com a persona o col·lectiu, per sentir-me 

bé en aquest espai, jo necessito que...

Apunts presos:

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic010419

Dinàmica 1: Tenint en compte el llistat de la 
dinàmica de Somni de la 1a sessió de cocreació, 
que diguin com haurien de ser els espais d’una 
incubadora per respondre a aquests somnis? 
Trobaran el llistat de somnis escrits. Repartirem 
postits i cadascú escriurà allò que li inspiri cada 
somni en termes d’espais i usos. Primer fan reflexió
i després lliurament ho pengen a la pissarra. Posem
en comú; cadascú explica breument el que ha escrit
en el seus post-its.

Dinàmica 2:Transitar per l’espai. Farem 5 racons 
diferents que exemplifiquen els espais que hi poden
haver. A cada espai hi haurà el llistat de 
característiques (activitats i finalitats ) per definir-ne
els usos extretes de la sessió 1 de cocreació. Fem 
dos grups i dividim tots els espais a cada un dels 
grups. Consensuen el que volen dir a cada espai, 
això vol dir seleccionar les característiques de cada
espai (que es quedarien i que descartarien). 

1) Espai de co-treball 

2) Espai d’allotjament d’empreses (Viver 
d’empreses) 

3) Espai tallers d’oficis i semi-industrials (Tallers del
viver) 

4) Espais sense ús definit (polivalent al gust de les 
necessitats) 

5) Espais de trànsit

Després hi ha la posada en comú. 

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic010419
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Resultats: conclusions destacables 

Propòsit de la incubació  / Espais 

a) Punt de trobada i enfortiment de l’ESS: 

 despatxos oberts

  espais amb activitats o jocs per conèixer les diferents cooperatives allotjades

 cal preguntar-se si cada persona ha de tenir el seu propi escriptori o que sigui 

itinerant

 els tallers del bloc 4,

  l’office i la cuina

b) Vincle amb l’entorn i la comunitat des de la perspectiva d'espais oberts on hi hagi 
moviment (real, simbòlic): 

 Des dels espais grans han de poder visualitzar les aules (pensar si amb cristalleries, 

quin tipus de material que permeti veure-hi a través, ....)

 Cal un bon aïllament acústic

 Mobiliari mòbil 

 Cal garantir un «espai a l’aire lliure»  on s’hi puguin organitzar activitats obertes al 

barri, un espai permeable a l’exterior, amb vegetació que interactuï amb les persones 
(plantes aromàtiques, horts, arbres que facin ombres,...)

 Aprofitar els espais de Can Batllò com l’auditori, els tallers, la Nau 69,...

 Cal cuidar el fet que malgrat sigui un espai obert, es garanteixi la privacitat, que sigui 

acollidor i que no hi hagi soroll.

c) Fomentar la cocreació interdisciplinar i intergeneracional

 Espais comodín per acollir altres persones: gent gran, infants,...

 Vegetació a escala immersiva

 Espai diàfan que permeti canviar en el temps (sense compartimentar, mobiliari no 

fixe,..)

 Taules grans arrodonides,...

 Mobiliari en espais de relació coproduïts per les mateixes usuàries

d) Estimular el pensar els projectes de forma col.laborativa per resoldre reptes actuals de la 
ciutat (idees+ accions):

 Proposar nivells de formalitat determinats per cada un dels espais
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 Pensar en un mobiliari que permeti fer reunions espontànies en els espais

 Vincular els espais verds amb la generació d’idees

 Explorar el Projecte Mares de Madrid com a inspiració 

(https://maresmadrid.es/mares/  )

e) Comunitat, compartir, acolliment, complicitat, amplitud

 Menjador cooperatiu

 Divisions espacials amb usos múltiples (dividir, suport d’idees, permetre la visibilitat 

des de tots els espais,...)

 Espai d’intercanvi: roba, llibres, objectes....(permanent, fixe, itinerant, mòbil,...?)

 Espai lluminós

 Deixar un espai sense ús exclusiu que sigui de trànsit comú

 Mobiliari còmode, no fixe

f) Gent diversa que s’ajuda mútuament

 Tallers de reparació: de bicis, electrodomèstics, productes de suport per a persones 

amb diversitat funcional,...

 Plafó informatiu sobre tot el què hi passa amb informació sobre en un lloc visible des 

de l’xterior i des dels espais de trànsit (suport digital, físic,...?): 

- Banc del tems 

- Banc d’eines compartides

- Peticions i oferiments sobre el què necessita cada projecte

g) Comunitat i personal fix

 Que hi hagi opció que alguns acabats els

facin les pròpies usuàries

 Que el mobiliari sigui arquitectura efímera,

artefectes

 Espai infantil

 Un espai vinculat a la zona de trànsit però

amb certa autonomia i privacitat

 Espais verds: hort, hivernacle de plantes

aromàtiques i medicinals,...

 Cal personalitzar el mobiliari i la marca

 Transcendir el model oficina clàssica

https://maresmadrid.es/mares/
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h) Espai acollidor, que hi vingui de gust ser-hi

 Menjador

 Taller artistes

 Transparències- connexions visuals- gradacions en l’espai dels sorolls (indicadors)

 Espai de silenci: meditació, ioga,..

 Diversitat d’espais de treball a múltiples llocs

 Q les divisòries no només siguin divisòries

 Pisarra o plafò per informar del què hi passa

 L’entrada: un punt d’estada, de trobada, no només de pas: plantes, mobiliari mòbil

Altres recursos [dinamització, activitats conjuntes, recursos tecnològics, ...]

 Pensar en com utilitzem la tecnologia per  gestionar l’espai de forma democràtica

 Que cada cooperativa pugui organitzar una activitat mensual en formats diferents 

(xerrada, taller, dinar,...)

 Xerrades setmanals obertes organitzades i dinamitzades per les entitats allotjades: 

Què hi està passant?

 Impulsar accions col.laboratives a  l’Obrador (Nau 4)

Comunitat  [organització, bones pràctiques, regles i normes, governança, iteració del 
codisseny, foment de la col·laboració, pertinença ...]

 Incorporar dinàmiques habituals per poder fer canvis sobre: els espais, el mobiliàri, 

gestió, projectes a desenvolupar,...

 Que la gestió de l’espai de la incubació sigui compartida: que entrin noves idees, 

evitar que sigui estanc, rígid (grup motor rotatiu)

 Rol de la figura de Responsable d’Acolliment (rotatiu entre totes les entitats? Persona

fixa? Cal debatre més)

Altres conclusions de la sessió [que no estiguin en els apartats anteriors]

Aspectes  importants transversals:

 es molt important com es farà la gestió dels espais: qui els manté, qui els gestiona, 

qui els fa permanèixer en el temps?

 espai on cal evitar els usos de poder

 manifest dels usos dels espais, de les pautes de funcionament, un reglament

 cultura compartida dels usos dels espais



· Codisseny incubació Coòpolis · Sessió 05 ·

 més que parlar dels espais, parlar de nivells i de freqüències que ajuda a determinar 

les característiques dels espais: de l'1 al 4, nivell de soroll, graus d'intimitat, nivell de 
moviment, entre altres,...

 Proposar nivells de formalitat determinats per cada un dels espais

 Pensar en com utilitzem la tecnologia per gestionar l’espai de forma democràtica

    
   

ESPAI ALLOTJAMENT
EMPRESES

TALLERS D’OFICIS ESPAIS DE TRÀNSIT

ACTIVITATS
ESPECÍFIQUES

- Activitats per compartir la 
xarxa
- Formacions
- Espais intercooperació

- Cursos dinamitzades per 
les professionals
- Activitats per compartir la 
xarxa
- Formació dels projectes
- Hacketons
- Espais d’intercooperació

 - Activitats per compartir la
xarxa
- Dinamització de l’espai
- Espais intercooperació

ACTIVITATS
COMPARTIDES I
TRANSVERSALS

 - Principis feministes i 
antiracistes
- Atendre les cures
 - Mediació i resolució de 
conflictes (petits)

 - Mediació i resolució de 
conflictes (petits)
- Atendre les cures

 - Mediació i resolució de 
conflictes (petits)
- Atendre les cures

Continuïtat 
[Elements a destacar per al codisseny de la comunitat d’incubació o per treballar en 
properes sessions]

 Autogestió de la construcció i habilitació dels espais: que hi hagi opció que alguns 

acabats els facin les pròpies usuàries + que els mobles s’autoconstruiexin 
col.lectivament
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