
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sessió 08: codisseny de la comunitat d’incubació de Coòpolis des de Can Batlló i 
els comuns urbans 

Data: 06 de Maig de 2019 | Horari: 19:00 a 21:00h. | Lloc: Sala 1 Recinte Can Batlló, Carrer de la Constitució 25, Barcelona 

 

Nombre d’assistents: 4 

Entitats a les que estan vinculades: Bar Can Batlló, La 

Garrofera de Sants i Ateneu Cooperatiu Coòpolis. 

Dinamització: Ariadna Alonso i Sandra Erill de Labcoop 

Pilars de sostenibilitat treballats: comunitat, compartir, 

governança, recursos, producció 

Preguntes de la sessió: 

• Com s'articula la col·laboració entre la comunitat 

d'incubació i Can Batlló com a equipament d'autogestió 

comunitari?  

• Quins mecanismes d'interacció hauríem d'accionar entre 

les iniciatives de Can Batlló i la nova comunitat d'incubació 

per afavorir el conjunt del barri en tots els àmbits?  

• Com interacciona la comunitat d'incubació amb les 

iniciatives que formen part de Can Batlló i amb el seu entorn 

proper? Fusteria col·lectiva, Impremta, Garatge, associació 

de cervesers, etc. 

Participants a convidar a la sessió: 

Membres de Can Batlló (sessió interna, no oberta) 

 

 

Documentació tinguda en compte en la preparació:  

Com funciona Can Batlló i diagrama 

https://www.canbatllo.org/com-funcionem/  

Descripció breu de la sessió: 

En aquesta sessió que es va realitzar en al mateix recinte de 

Can Batlló, a la Sala 1, es va parlar de com el que ja és un 

conjunt d’equipaments d’autogestió comunitària, fruït d’un 

procés de lluites i auto-organització veïnal, acull i es 

relaciona amb la formació d’una nova comunitat entorn a la 

incubació de projectes de l’economia social, solidària i 

cooperativista. I de com alguns projectes que han sorgit a 

Can Batlló (fusteria, impremta, garatge, espai d’eines, 

associació de cervesers, escola Arcàdia, biblioteca, etc) 

poden col·laborar i enriquir-se dels projectes incubats. I 

també com una comunitat d’incubació de ciutat s’implica i 

aporta al barri que l’acull. 

La primera dinàmica va ser de presentació, es va demanar 

als participants posar-se en cercle i al mig vam distribuir 

imatges d’objectes i paisatges diversos.  I vam demanar a les 

persones participants que es presentessin a través de les 

imatges “Em dic …………..vinc  de ……….. i he escollit 

aquesta imatge o aquestes per què sóc una 

persona…….(qualitat personal)”.  



La segona dinàmica que vam realitzar va ser el rellotge de 

cites, primer es va demanar a les persones que 

planifiquessin una trobada amb una altre persona en 4 

moments diferents, en cadascun d’aquests moments (la 

persona dinamitzadora marca els temps) es va proposar 

treballar una pregunta diferent. Les preguntes que es van 

proposar van ser:  

 Per què és important Coòpolis per Can Batlló? 

 Pel vostre recorregut d’intercooperació al barri, quins 

projectes territorials se us acut que podrien ser 

susceptibles de ser incubats i el fet de formar part de la 

comunitat d’incubació significaria un canvi, un impuls per 

la seva activitat? 

 Com ens imaginem l’ús dels espais de la comunitat 

d’incubació per part de Can Batlló? I al revés?  

 Quan pensem en el retorn social dels projectes allotjats a 

la comunitat d’incubació, quines necessitats pot tenir Can 

Batlló que aquests projectes podrien aportar? I Sants i La 

Bordeta? 

Finalment es va posar en comú el treballat en parelles.  

 

 



 



Resultats 

[apunts presos a la sessió, corregits, reorganitzats, ampliats 

amb allò recollit en llenços, postits, etc] 

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic090519 

 

Conclusions destacables 

Propòsit de la incubació 

[per què fer una incubadora, quines transformacions promou, 

…] 

La comunitat d’incubació pot servir d'inspiració sobretot a 

jovent que no saben què fer amb les seves vides. Hi ha una 

franja d'edat que tampoc ve a Can Batlló (o només vénen a 

agafar wifi, ...). En algun moment aquests joves han generat 

conflicte. Projectes incubats poden ser inspiradors per 

a  aquests joves. Que la comunitat d'incubació sigui un lloc 

on els joves puguin veure coses diferents. Hi ha projectes a 

Can Batlló que ja són oficis, veure com es pot fer aquest 

vincle amb els joves.  

Qui incubar 

[quin tipus de projectes, quines formes jurídiques, quant de 

temps, en quines condicions, …] 

Els projectes incubats no només haurien de ser projectes 

econòmics. Hem de ser capaços de incubar projectes 

comunitaris. Coòpolis hauria de poder oferir alguna cosa a 

projectes de Can Batlló que no siguin econòmics. 

 Petites Escoles D’oficis existents a Can Batlló com per 

exemple la fusteria podrien ser incubats. 

La Troca, l’espai d’informàtica són projectes susceptibles de 

ser incubats. 

Espai 

[característiques de l’espai, equipaments que té, condicions 

d’accés, usos, recursos compartits, …] 

Un obrador popular, que facilitin donar sortida a productes que 

generen projectes de Can Batlló com l’hort, el grup de 

consum… 

Els espais intermediaris podrien cobrir la necessitat d’espai per 

part de Can Batlló per realitzar assemblees.  

Espai per projectes que tenen necessitats puntuals (ex. unes 

hores). 

El bar de Can Batlló podria ser el bar de la comunitat 

d'incubació.  

Complementar els horaris, ja que els espais d'incubadora 

segurament tindran un horari més ampli que puguin ser 

utilitzats per membres de Can Batlló. I en canvi Can Batlló 

segurament té espais més grans que poden ser utilitzats per 

a la comunitat d'incubació.  

Altres recursos 

[dinamització, activitats conjuntes, recursos tecnològics, …] 

La incubadora ha de ser un espai de formació per a Can 

Batlló.  

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic090519


Espai de criança compartit. 

La comunitat d’incubació pot ajudar a projectar la història de 

Can Batlló d'ençà què era una fàbrica fins el dia d'avui.  

Estendre la idea de la fusteria dels "dilluns de taller obert" en 

què pots anar a fer les teves coses i t'ajuden (no pots fer 

servir les màquines sol).  

Comunitat  

[organització, bones pràctiques, regles i normes, 

governança, iteració del codisseny, foment de la 

col·laboració, pertinença …] 

Can Batlló és important com espai i projecte identitari i 

d'autogestió comunitària, una plataforma de referència de 

generació de mercat social. Estimular que es faci ús de 

projectes de Can Batlló (ex. Si algun projecte necessita 

mobles que els encarregui a la fusteria, que es faci ús del 

bar per part de les persones que formin part de la comunitat 

d'incubació, etc). 

Són dos projectes amb formes de fer diferents, que podem 

aprendre uns dels altres.  (Can Batlló és autogestió, un 

projecte auto-organitzat, i la comunitat d'incubació és més 

formal). Can Batlló pot ser un projecte interessant pels 

projectes de la comunitat d’incubació. 

El retorn social és un valor que ha d’estar present en la 

comunitat d’incubació.  

Can Batlló pot aportar coneixements i realitzar tasques per la 

comunitat d’incubació (ex. comptabilitat, lampisteria, etc...) 

Altres conclusions de la sessió 

[que no estiguin en els apartats anteriors] 

Coòpolis i Can Batlló han de col·laborar en objectius comuns 

(ex. campanyes conjuntes) 

Gestió de serveis comunitaris (compartir serveis com els de 

telefònica, gestoria, declaracions d'hisenda, etc).  

La incubadora podria aportar com a retorn social "Mans", 

persones que donin suport quan Can Batlló ho necessita (ex. 

Jornades de reforma, Festa Major etc) 

Continuïtat 

Elements a destacar per al codisseny de la comunitat 

d’incubació o per treballar en properes sessions. 

És una oportunitat per obrir el debat d'ESS i Can Batlló des 

d'un espai comunitari, hi han mirades de tensió mútues que 

cal compartir. Aquesta sessió és un primer moment.  

Coòpolis - Can Batlló s’han de conèixer més, el disseny de la 

comunitat d’incubació és una oportunitat perquè Còopolis es 

deixi contaminar de cultura comunitària, i els projectes 

comunitaris vegin que l'economia social i solidària és un 

complement, no un antagonisme.  


