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sessió 02: codisseny de la comunitat d’incubació de Coòpolis des dels barris.
Data: 4 de març de 2019 | Horari: 16:00 a 18:00h. | Lloc: Cooperasec, c/Blai, 34 Barcelona

Nombre d’assistents: 13

Descripció breu de la sessió:

Entitats a les que estan vinculades: Cooperasec, ApasosGuinardó, Eines d'escola d'oficis de Can Batlló, Proa a la marBarceloneta, Grup ECOS – L’Eixample, Ateneu Nou Barris,
Coopoblet-Sagrada Família, Taula Pere IV, Barcelona Activa,
Hangar, Impuls Cooperatiu–Sants, Fundació Pare Manel i Eix
Besòs (Economia circular)

1a Dinàmica – Imaginari. Per començar la sessió amb un punt de
partida compartit, es posa en comú tres qüestions relacionades
amb el què és o podria ser una comunitat d’incubació:
- Què fa que sigui una comunitat?
- Què la connectarà a nivell de ciutat?
- Quin propòsit imaginem que té una comunitat d’incubació?
Es llancen les preguntes i la gent va responent en un llibret en forma
d’acordió que es va passant. Comencen 3 però tothom va pensant.
Al final es llegeixen els tres llibrets.

Dinamització: David Gómez de FemProcomuns i Laura
Hernàndez de Calidoscoop-LabCoop
Pilars de sostenibilitat treballats: comunitat, compartir,
governança, recursos, producció
Preguntes de la sessió:






Què farà que sigui una comunitat?
Què la connectarà a nivell de ciutat?
Quin propòsit ens imaginem que té una comunitat
d'incubació?
Què ens imaginem que farà la comunitat d'incubació?
Quina relació hauria de tenir Coòpolis (Ateneu Cooperatiu de
Barcelona) amb la resta de nodes de la comunitat d'incubació
de l'ESS? El propi Coòpolis és un súper node?

2a Dinàmica – Què ens imaginem que farà la comunitat d'incubació?
Partim d'una graella inicial on a la primera columna fem constar els
actuals o possibles nodes territorials així com altres agents que puguin col·laborar i a les columnes posem coses que es poden fer:
acompanyament, tallers,.....
Es posen gomets del present (ja ho fan), del futur (pensen que ho
podrien fer) i del que necessiten. Tothom ho posa lliurament i es fa
una posada en comú.
3a Dinàmica – Relació entre barris i Coòpolis. Es formen 3 grups i
se’ls hi dona tres tipus de materials: plastilina i canyes, joc de fusta i
llana de colors diferents i xinxetes. Cada grup “construeix” amb el
material que té com s’imaginen la relació. Es mostren 3 imatges de tipus de relacions-estructures (centralitzada, descentralitzada i distribuïda).

Resultats
https://pad.femprocomuns.cat/dissenyic040319
Introducció
La primera sessió de codisseny va ser per enfocar el procés: espais, gestió de la comunitat, retorn social dels projectes, temps que un projecte
pot estar incubant-se, quines activitats es podrien fer, perquè una incubadora, per transformar què, quins projectes, etc.
La sessió de barris, en el marc d’un procés el màxim de participatiu en el disseny de la comunitat d’incubació de Coòpolis, tracta els espais reals
on estaran els potencials projectes que es poden incubar, i també la dimensió més relacional.
La incubadora tindrà un espai a Can Batlló. Ara comencen les obres d'un espai de formació i d'un espai de co-treball. A l’octubre es preveu obrir
amb la idea que Coopolis sigui un dispositiu de ciutat amb presencia als barris, i volem veure com des dels barris es pot participar a la part
d'incubació.
Alguns dels participants són o participen a un node de Coòplis, altres són espais de promoció d'ess de la ciutat i poden tenir relació amb l'espai
d'incubació.
L’espai de la sessió es vesteix amb diferents imatges: l’esquema que va fer La Pera, sobre com esta connectada la gent de l'ESS de la ciutat de
Barcelona i que ajuda a veure les coses que hi ha als barris, els plànols de la incubadora (400 m2 i posterior de 4000m2)
Dinàmiques
1a Dinàmica – Imaginari. Cadascun de nosaltres tenim un imaginari diferent sobre què és o podria ser una comunitat d'incubació. Amb la
dinàmica es posa en comú responent a tres qüestions.
Què fa que sigui una comunitat?
- Si totes les entitats/barris surtin beneficiades així com el veïnat que representa.
- Fent promoció de sinergies entre cooperatives i entitats, i que hi hagi relació de col·laboració i intercanvi (de recursos i serveis).
- Compartir valors i visió del projecte.
- Generar, estimular, dinamitzar espais d'intercooperació.
- Compartir recursos.
- Establir relacions.
- Espai de cura, responsabilitat i ajuda mútua.
- Que vagi mes enllà d'un espai físic; un compartir estratègies i objectius comuns entorn l'ess.
- Ser un actor polític no exclusivament un prestador de servei.
- Si la gent en sent identificada, és a dir, que es creïn vincles i mecanismes perquè la gent s'hi senti partícip a nivell polític i pràctic.
- Ha de ser molt més que un conjunt d'individualitats.
- Recolzament mutu i compartir experiències i necessitats.

-

Treball en xarxa, aprofitament de recursos, suport mutu i coordinació entre entitats/projectes.
Definició d'objectius comuns i compartir recursos tangibles i intangibles.
Creació d'una estructura i de mecanismes d'autogestió per aconseguir els objectius comuns definits.
Compartir valors, criteris i objectius comuns.
Compartir objectius comunitaris.
Perseguir moure llaços cooperatius i enxarxaments forts.

Què la connectarà a nivell de ciutat?
- L’existència de diferents iniciatives que no només siguin de Sants i siguin permeables, transversals, sensibles a les realitats de cada
barri.
- Desenvolupament de l'ess a la ciutat així com d’emprenedoria social.
- Treballar en xarxa amb altres comunitats; no ser "comunitat única".
- Que la connecti a nivell català o més.
- La descentralització dels espais i la compartició de recursos.
- L'espai físic.
- La possibilitat d'accés a tothom, facilitat per demanar espais i una bona xarxa de comunicació en cada barri.
- Activitats periòdiques a l'espai públic.
- Que serveixi per cobrir necessitats no cobertes satisfactòriament; que generi models de mutualització de serveis.
- Que hi hagi una bona xarxa entre les entitats i els barris que la formen. Intercooperació.
- Les relacions que s’estableixen siguin representatives i inclusives.
- Que vagi mes enllà de Sants; tinguem la capacitat de visualitzar-nos col·lectivament.
- L'existència d'espais de trobada periòdics, presencials i virtuals.
Quin
-

propòsit imaginem que té una comunitat d’incubació?
Garantir l'èxit de la comunitat.
Créixer a altres barris en forma d’ "espora".
El creixement gràcies a l'acompanyament i l’extensió.
Capaces de mantenir-se.
Diversitat en temes i que sigui transversal.
Compartir recursos i eines entre entitats/projectes.
Detectar necessitats comunes entre diferents projectes/entitats.
Donar oportunitats de transformació de l'entorn a partir de transformar la manera de fer economia i empresa i generar ciutadania activa.
Oferir suport a iniciatives del territori perquè puguin esdevenir projectes de transformació social/econòmica consolidades.
Activitat productiva sostenible i responsable en el marc de l'ess.
Facilitar les condicions contextuals per facilitar la posada en marxa i consolidació de projectes.
Crear espais d'intercooperació.
Acollir, acompanyar, compartir, impulsar, donar ales a nous projectes en procés de creació fins que puguin volar autònomament.
Detecció de necessitats comuns així com dels agents que poden donar-ne resposta.
Millorar la qualitat de vita del territori en qüestió i afavorir la creació de projectes compartint sabers, materials, espais, etc.

Debat
Veu 1 - Quina relació tindrà amb la incubadora de Barcelona Activa? Quin és el model de Barcelona Activa? Per comparar-ho.
Veu 2 - Sobre connexió, el tema important és que rau en un espai físic concret, no tant en un territori amb diversos locals, sinó que està en un
sol espai físic. Perquè sigui comunitat d'incubació cal que al menys hi hagi dos o tres projectes en un mateix espai físic
Veu 3 - Si això és així, de la Barceloneta no hi anirà ni un projecte, perquè no hi ha mobilitat allà.
Veu 4 - Què li aporta la incubadora a un projecte que està sorgint, perquè cal que hi vagi? La xarxa, els serveis, les formacions, els
assessoraments?
Veu 5 - Ja hi ha feina feta i avui s'ha de parlar de barris, però què és la incubadora, un servei a cooperatives o una construcció de comunitat, o
les dues coses a la vegada? Hi ha com dos mons paral·lels, i estic tota l'estona caminant en paral·lel; què es prioritari, una cosa o l'altra?
Veu 6 - Potser obro un nou debat, però per crear comunitat cal que totes ens posem en un mateix sector estratègic i així podem caminar de
manera conjunta, o mateixa activitat o mateix públic. Totes treballem pel mateix i totes aportem expertesa; a nivell polític, això també ens permet
fer pressió.
Em sumo al dubte de què és el que estem definint, en espais de creació de projectes costa treballar cap enfora, si sabem reconèixer què és
aquest espai d'incubació ja podrem definir l'extern.
Jo sóc de Badalona, i això encara costarà més, potser podria ser una incubadora movible, tal dia a tal lloc, o un dia aquí i un a fora. És veritat
que tenir un espai propi et fa inamovible, però està bé detectar llocs que ens puguin acollir.
Veu 7 - Temes d'hostaleria, artesania, poden estar compartint i incubant-se.
Veu 8 - Hi ha definit un espai físic on s'integrarà la incubadora, dins Can Batlló, però la comunitat, el que ha de suposar aquesta comunitat
d'incubació a nivell de ciutat no està pensant, què ha de passar-hi, com s’han d’involucrar els que ja estan fent coses a la ciutat, què es podria
arribar a fer en el marc de la incubadora
Veu 9 - I també a nivell d'ús, una cosa que es va tractar a la primera sessió, tothom i tota la participació serà igual o respondrà a les seves
necessitats? Algú pot estar a la Barceloneta i necessitar un espai de tant en tant, o vol compartir unes trobades per intercooperar, o formacions,
o que hi hagi una estructura de xarxa de barris, essent un dispositiu de ciutat. Caldrà veure si té sentit tenir una comunitat a nivell de ciutat, a
cada barri o ambdues línies, amb eixos per sectors,...
2a Dinàmica – Què ens imaginem que farà la comunitat d'incubació?
Es va treballar amb postits i gomets per mostrar necessitat i potencial dels nodes i agents situats als barris presents a la sessió. S’ha recollit el
resultat en la graella que es mostra a continuaició.
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3a Dinàmica – Relació entre barris i Coòpolis
Taula PLASTELINA
Descarten el centralitzat, perquè no agradaria que fos quelcom centralitzador de totes les iniciatives, ja que hi ha territoris on ja hi ha molta
xarxa. Es debat entre els models descentralitzat i distribuït. Distribuït pot ser caos sinó existeix una coordinació. També s’han preguntat, si feien
un dibuix per sector o per espai?
Finalment proposen un model distribuït amb 2 pols, un a Sants (Coòpolis-Can Batlló) i un a Poblenou. S'ha representat Barcelona entre Sants a
un costat i Poblenou a un altre. Aquests dos pols estan connectats amb nodes. A més existeixen altres entitats “perifèriques” més petites, "socis"
que no són nodes però són entitats que col·laboren.
Es troba sentit a quelcom central que traspassa la informació, que va visible tot el que passa a la ciutat, ho comunica. Però alhora que no faci
de "centre" sinó de node connector.
Es proposa preveure una xarxa que permeti que hi hagi una altra centralitat forta si es dona la situació i la capacitat per crear-la.
Taula LLANA
Es debat entre el model descentralitzat i el distribuït. Agrada la idea de “capilaritat” del model descentralitzat però és interessant crear
subcentres de manera que entre aquests s'acaben connectant, creant així una figura més rodona.
De fet és un model que ja està funcionant: Coòpolis Sants no arribava a Besòs i es va convidar a tots els agents del territori i ara ja hi ha un pol
cooperatiu Besòs funcionant des de fa 3 anys.
Abans de crear coses noves es pot veure el que ja està funcionant i connectar-s'hi de forma molt simple. Hi ha, per exemple, entitats que al
mapa "del metro" ja surten i es podrien connectar.
Alguns serveis poden estar en altres espais perquè tenen relació amb l'expertesa d'aquell altre espai. Identifiquem què està passant allà perquè
segueixi passant allà i reforcem-ho.
Taula PECES DE FUSTA
La idea que ha dominat és el d'una globalitat-paraigües que engloba altres coses. No hi ha quelcom centralitzador sinó que hi ha un paraigües
que és Coòpolis; es pot dotar d’un, dos, tres, cinc edificis per fer la seva activitat. No hi ha perifèries, hi ha un i coses que passen al seu interior.
Per exemple, el Grup Ecos té 2 edificis i on ja es fa incubació i acompanyaments.
Grup Ecos, Impuls cooperatiu de Sants, Barcelona Activa, ja tenen pes. Ofereixen coses diferents però també coses que s'assemblen; cal veure
com s'articula.
Cloenda, debat posada en comú
Veu 1 - Si les línies estratègiques de Coòpolis no corresponen al que es fa en un territori què ens uneix? Els nodes ara mateix no decideixen les
línies estratègiques. Per exemple si Barceloneta tracta "mar" que no és un dels eixos i línies estratègiques de Coòpolis, què?
Veu 2 - Si ja existeix una expertesa s’hauria d'acollir, simplement, des dels nodes. Si una cosa no passa al centre, però passa a un territori ja
està bé.
Veu 3 - Es comenta que es traslladarà aquest debat a la sessió de codisseny d’intercooperació i integració cooperativa.
Veu 4 - La visió de paraigües aporta visió diferent a la de xarxes.

Veu 5 - A la primera sessió ja vaig notar que és una discussió entre si és centralitzada o si volem que no ho sigui. Estem parlant de quelcom
abstracta. Quins mecanismes tindrà la incubadora per decidir qui entra, calen criteris d’accés, conceptes de cogestió entre entitats,... Per
exemple, quan diem paraigua, com ens relacionem, què és centralitzat o què volem que sigui descentralitzat? Potser cal definir una estructura
prèviament per ajudar a decidir com s’ha de gestionar la incubadora.
Veu 6 - Es un procés de codisseny acumulatiu. Podem anar sumant informació, decisions, tant de com es relacionen els diferents nodes com les
condicions de participació.
Veu 7 - No em veig capaç de parlar de quina és (o hauria de ser) la relació entre Coòpolis i Innoba. La Innobadora és un servei de Barcelona
Activa sobre ess i és un servei d'acompanyament per solidificar projectes. També és un espai de treball, hi ha entitats que ho fan servir per
coworking i d'altres que ho fan servir més d'espai puntual. Ens centrem en el desenvolupament d’iniciatives d’ess, també d’innovació social,
noves maneres de fer economia amb noves pràctiques, i treball col·laboratiu i de coproducció; la voluntat és que es generin sinergies entre
iniciatives, que juntes defineixin el pla de formació a partir de les seves necessitats i experteses.
Veu 8 - Avui han participat nodes que ja tenen relació amb Coòpolis i d'altres que potser no però amb qui es comparteix l'objectiu de generar
transformació de l'economia. Igual que hi ha Innoba, també hi ha Hangar, o l'Ateneu del Barcelonès nord, o la Fundació Pare Manel.

Conclusions destacables
Propòsit de la incubació
[per què fer una incubadora, quines transformacions promou, ...]












Ser un actor polític no exclusivament un prestador de servei.
El creixement d’iniciatives gràcies a l'acompanyament i l’extensió.
Detectar necessitats comunes entre diferents projectes/entitats, així com dels agents que poden donar-ne resposta.
Donar oportunitats de transformació de l'entorn a partir de transformar la manera de fer economia i empresa i generar ciutadania activa.
Oferir suport a iniciatives del territori perquè puguin esdevenir projectes de transformació social/econòmica consolidades.
Activitat productiva sostenible i responsable en el marc de l'ess.
Facilitar les condicions contextuals per facilitar la posada en marxa i consolidació de projectes.
Crear espais d'intercooperació.
Acollir, acompanyar, compartir, impulsar, donar ales a nous projectes en procés de creació fins que puguin volar autònomament.
Millorar la qualitat de vita del territori en qüestió i afavorir la creació de projectes compartint sabers, materials, espais, etc.
Desenvolupament de l'ess a la ciutat així com d’emprenedoria social.

Qui incubar
[quin tipus de projectes, quines formes jurídiques, quant de temps, en quines condicions, ...]



Diversitat en temes i que sigui transversal.
L’existència de diferents iniciatives que no només siguin de Sants i siguin permeables, transversals, sensibles a les realitats de cada barri.



La possibilitat d'accés a tothom, facilitat per demanar espais i una bona xarxa de comunicació en cada barri.

Espai
[característiques de l’espai, equipaments que té, condicions d’accés, usos, recursos compartits, ...]



Descentralització dels espais i la compartició de recursos.
Que vagi mes enllà de Sants; tinguem la capacitat de visualitzar-nos col·lectivament.

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





Compartir recursos i eines entre entitats/projectes.
Generar, estimular, dinamitzar espais d'intercooperació, relació de col·laboració i intercanvi (de recursos i serveis).
Activitats periòdiques a l'espai públic.
L'existència d'espais de trobada periòdics, presencials i virtuals.

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











Que vagi mes enllà d'un espai físic; un compartir estratègies i objectius comuns entorn l'ess.
Compartir (i definir) visió del projecte, valors, criteris i objectius comuns. Ha de ser molt més que un conjunt d'individualitats.
Creació d'una estructura i de mecanismes d'autogestió per aconseguir els objectius comuns definits.
Espai de cura, responsabilitat i ajuda mútua. Que serveixi per cobrir necessitats no cobertes satisfactòriament; que generi models de
mutualització de serveis.
Perseguir moure llaços cooperatius i enxarxaments forts, establir relacions, crear vincles i mecanismes perquè la gent s'hi senti partícip a
nivell polític i pràctic. Que les relacions que s’estableixen siguin representatives i inclusives.
Compartir experiències i necessitats, aprofitar i compartir recursos tangibles i intangibles i coordinació entre entitats/projectes.
Totes les entitats/barris han de sortir beneficiades així com el veïnat que representa.
Treballar en xarxa amb altres comunitats; no ser "comunitat única".
Que la connecti a nivell català o més.
Una relació distribuïda. Abans de crear coses noves es pot veure el que ja està funcionant i connectar-s'hi de forma molt simple. Alguns
serveis poden estar en altres espais perquè tenen relació amb l'expertesa d'aquell altre espai. Identifiquem què està passant allà perquè
segueixi passant allà i reforcem-ho. + Crear subcentres de manera que entre aquests s'acaben connectant. Podrien existit dos pols a la
ciutat que estan connectats amb nodes. A més existeixen altres entitats “perifèriques” més petites, "socis" que no són nodes però són
entitats que col·laboren.

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

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








Una comunitat d'incubació es dona en un espai físic (la connexió es dona en un espai físic concret, no en un territori amb diversos locals)?
Pot ser una incubadora movible, un dia aquí, un altre dia allà, en funció de l’activitat que es desenvolupi? Té sentit tenir una comunitat a
nivell de ciutat, a cada barri o ambdues línies, amb eixos per sectors,...?
Diferència entre incubadora i comunitat d'incubació, entre un espai que presta serveis o una construcció de comunitat; va en paral·lel o una
cosa és prioritària a l’altra?
Què li aporta la incubadora a un projecte que està naixent (xarxa, serveis, assessorament, formació,...)? Què uneix Coòpolis amb els barris
(més quan poden existir diferències entre línies estratègiques)?
Mecanismes d'accés a la incubadora, normes d’ús.
Què pot ser centralitzat i què no (serveis, espais, ...)?
Quina relació tindrà amb InnoBa (la incubadora de Barcelona Activa)? Quin és el model de Barcelona Activa?

