sessió 04: codisseny de la comunitat d’incubació de Coòpolis

des de les cures i els feminismes
Data: 18 de març de 2019 | Horari: 18:00 a 20:00h. | Lloc: LaBonne
Nombre d’assistents: 9
Entitats a les que estan vinculades:
ClaraSerGran, Innovació Socioeconomica
Barcelona Activa, TataInti, Anem per
Feina, Etcèteres, Hangar, Comissió
Economies Feministes (XES), Etcèteres,

•

projectes de cures que han de participar
en la comunitat d’incubació?
Quines han de ser les condicions d’ús i
participació?

Dinamització: Núria Vega i Mònica
Garriga
Pilars de sostenibilitat treballats:
comunitat, compartir, governança,
recursos, producció
Preguntes de la sessió:
Preguntes generals
•

En la cooperativització de l’economia, per
què cal una comunitat incubadora?

•

Quines necessitats de l’economia social i
solidària pot contribuir a resoldre una
incubadora a Coòpolis?

•

Com han de ser els espais de la
incubadora a Can Batlló?

•

Com s’escollirà o promourà el tipus de

Preguntes temàtiques
1. Què ha de tenir perquè sigui un dispositiu que
propagui l'economia feminista en les iniciatives
d'emprenedoria col·lectiva i consolidació
cooperativa?
2. Quines pràctiques s’hi poden dur a terme/i
quines no que facilitin la incorporació d'una
mirada feminista o d’una economia de les cures.
3. Quines entitats i experiències o agents
coneixem que estiguin fent o tinguin aquestes
coses per fer aquestes pràctiques.

Descripció breu de la sessió:
La participació a la sessió ser més baixa de l’esperada. S‘havia canviat l‘horari de la sessió
perquè poguessin venir les companyes de la Comissió feminista de la XES (en va venir
una), tampoc no van venir companyes a qui s‘havia convidat per mail i trucat per telèfon
com per exemple participants de la Comissió Feminista de Coop57, LabCoop, Mujeres
Pa‘lante, Ca la dona, Més que cures de Cooperasec, Propis i propers de Sant Antoni,
impulsores de la iniciativa On Són les Dones,… La baixa participació pot tenir diverses
lectures, i va fer qüestionar l’interès que poden tenir les entitats que es dediquen o
prioritzen les cures i els feminismes, en participar en la definició d’una incubadora de
projectes.
En total va haver-hi 9 participants, això ens va permetre fer dinàmiques properes i àgils, i
arribar a un alt detall en les conclusions.
Vam explicar què és Coòpolis, què és la el procés de disseny de la Comunitat d’incubació,
què hi ha previst d’espais a Can Batlló, i com estem treballant des del Cercle Incubadora.
Vam fer referència a les sessions prèvies, quines s’han fet i què s’hi ha tractat, la primera
Ens posem en dansa, la segona Des dels barris, i la tercera Des de l’educació i la recerca.
En parelles es van tractar les preguntes generals sobre la comunitat d‘incubació que es
plantejaven en la sessió, de dos en dos, posant en comú les conclusions entre totes les
participants. Després, a partir d‘imatges d‘incubadores existents, es va mirar
d‘identificar, també en parelles, què tenen o què els manca perquè sigui un un dispositiu
que propagui l'economia feminista en les iniciatives d'emprenedoria col·lectiva i
consolidació cooperativa, quines pràctiques s’hi poden dur a terme/i quines no que
facilitin la incorporació d'una mirada feminista o d’una economia de les cures, i quines
entitats i experiències o agents coneixem que estiguin fent o tinguin aquestes coses per
fer aquestes pràctiques.
El resultat d‘aquestes converses es van escriure en posits, i es van col·locar a la paret,
cada participant tenia tres gomets per prioritzar les accions necessàries perquè la
comunitat d‘incubació tingui en compte les cures.
El que van veure com a prioritari és que hi hagi espais comuns i/o de relació. Que sigui
bonic, obert, amb llum i bona acústica, amb creativitat, que tingui caliu. Imaginen que
inclouria un espai de cures intergeneracional, on tenir cura de les persones que
treballen, i de les persones que depenen de les persones que hi van a treballar (en
especial criatures i avis). I caldria crear espais de mediació per construir i definir la
comunitat i així elaborar un codi ètic per al seu funcionament.

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

generar una massa crítica, el poder polític que permeti interlocutar amb agents,
donar una visió de l'ESS,
afavorir el diàleg entre iniciatives, promocionar la relació amb altres iniciatives
existents,
crear sinergies,
facilitar accés a recursos existents,
mancomunar i compartir serveis (per ex. assegurança) recursos, materials i
humans,
impulsar projectes emergents,
promoure i tenir cura del propi projecte,
generar, sistematitzar i intercanviar coneixement, sabers, idees,dubtes,
aprenentatges,
superar el sentiment de soledat a l'hora de gestar un projecte, generar un
sentiment de pertinença
impulsar actituds d‘intercooperació, de col·laboració enlloc de competència,
facilitar l'autogestió, el suport i facilitació d'idees, participació activa,
transformació del sector, facilitar l'espai físic, una oficina, seu,

[Quines necessitats de l’economia social i solidària pot contribuir a resoldre]
• un espai on testejar serveis i productes abans de sortir al mercat, per fer un pilot o
testeig.
• un espai de producció in situ de coses físiques (amb màquines de cosir, un forn,…)
• un espai multi-usos, flexible, que pugui acollir xerrades, formacions, amb un
referent o una persona que faci acompanyament o mentoratge.
• capacitació i formació, avaluació de la sostenibilitat del projecte,
• garantia per facilitar finançaments inicials (que la comunitat de la incubadora
prengui el rol de garant)
Qui incubar
[quin tipus de projectes, quines formes jurídiques, quant de temps, en quines
condicions, …]
•

•
•

col·lectius amb especials dificultats, les treballadores de la llar per exemple,
haurien de tenir un impuls o un tractament favorable, a través d'unes mesures
molt concretes, gratuïtat amb retorn en espècie, ser mentores d'altres projectes.
Criteris d'accés, alineats ESS, i que posin en relació projectes que puguin treballar
junts.
Preu raonable, espais flexibles,

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

espais comuns i/o de relació, per compartir recursos, idees, taules, sofàs, per
compartir i treballar. (+)
bonic, obert, amb llum, bona acústica (+)
amb creativitat i feng shui, caliu (+)
espai de cures intergeneracional
◦ espai on tenir cura de les persones que treballen, i de les persones que
depenen de les persones que hi van a treballar, criatures i avis. Que siguin
flexibles, amables i confortables (+)
◦ espai de co-criança (+)
transformable, que es pugui intervenir, customitzar, adaptar, personalitzar
on es respiri cultura.
que afavoreixi la conciliació
cada projecte tindrà un espai assignat (adequat) per la seva activitat, insonoritzat
si cal, amb materials, ordinadors, impressores,
espai d‘emmagatzematge
menjador com cal, que algú hi pugui fer menjar,
espai chillout.
espai de joc,
espai de coworking
espai de serenor,
aparcament de bicis,
tema reciclatge també present
plantes

Altres recursos
[dinamització, activitats conjuntes, recursos tecnològics, …]
• Elaboració d‘un codi ètic (+)
• Elaboració d‘espais de mediació, construcció, definició (+)
• Grup de criança,
Comunitat
[organització, bones pràctiques, regles i normes, governança, iteració del
codisseny, foment de la col·laboració, pertinença …]
•

Espais de mediació (on es puguin acords, parlar- codi ètic).

•

Espais de diàlegs, reunions, trobades

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

L'espai hauria d'estar liderat, dinamitzat per un projecte o entitat de l'ESS que
comparteixi els valors que promou, que sigui coherent, que tingui un vessant
social en el seu model de contractació, per exemple persones amb situació de risc,
vulnerabilitat, i que sigui un projecte estable, amb organitzacions que
s'encarreguen de la incubació, que tots els contractats tinguin el mateix pes,
estabilitat, tracte.

•

No només és important qui pot fer la cura, sino com la fa, en termes
metodològics, pedagògicament, posar incís en les persones que estan en aquest
espai (materials ecològics, reciclats,...)

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

Buscar relacions amb experiències que ens inspiren com: Sinèrgics, Mares,
Wikitoqui, Espai d'Innoba, Fàbrica del Sol, La Inquieta, Cobaby (a Sant Antoni, ha
tancat), Ataima famílies (Hospitalet, un coworking habilitat per a famílies).

•

Xarxes d'intercanvi, banc de temps,

• Reforma horària,
• Algoritmes,
• Bretxa digital,
• Decreixement, lògiques ecologistes,
• Governança i presa de decisions distribuïda

