
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

sessió 09: codisseny de la comunitat d’incubació de Coòpolis des de les 
diversitats 

Data: 09 de Maig de 2019 | Horari: 18:00 a 20:00h. | Lloc: Seu Mujeres Pa’Lante Carrer Villaroel, 10, Barcelona 

 

Nombre d’assistents: 7 

Entitats a les que estan vinculades:  

Cercle de Migracions - Migress, Colectiva’t, Coophal’al, 
Barcelona Activa, Fundació Pere Closa. 

Dinamització: Ariadna Alonso i Sandra Erill de Labcoop 

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

Preguntes de la sessió: 

• Com la comunitat d’incubació de Coopolis pot incorporar la 
perspectiva antiracista, intercultural i decolonial en les 
activitats que pot oferir?  (Acompanyaments, formació, co-
treball…)  Hi ha altres activitats  que faltarien per incorporar?  

• Quins aspectes/criteris ha de tenir en compte la incubadora 
per incorporar per fer la un lloc atractiu per les persones 
immigrants, però no només sinó aquelles persones diverses, 
que tenen una idea projecte que volen portar a terme? 
Horaris, formats, preus, protocols, finançament, reservar 
quotes per projectes, serveis,configuració d'espais, traducció 
de materials, mediació,.. 

• Tu com a persona diversa què necessitaries de la comunitat 
d’incubació, tenint en compte necessitats passades, actuals 
o futures? No vol dir que donem resposta des d’incubació.  

 

Participants a convidar a la sessió: 

Participants de Coòpolis (cercles i eixos): 

 Cercle migracions - Migress 

Altres (prescriptors, potencials usuaris, ...) 

 Diomcoop 

 Alencop 

 Colectiva’t 

 Tic -Tac 

 Mujeres Pa’lante 

 Serveis solidaris 

 Coophal’al 

 Wincomun (CAF  abdoulai) 

 Barcelona Activa 

 Col·lectiu i Més 

 Mescladís 

 Fundació Pere Closa i Comunitat gitana de la Bordeta. 

 



 

Descripció breu de la sessió: 

La sessió es va plantejar per a reflexionar sobre si la 

comunitat d’incubació ha de tenir en compte criteris 

específics per fer-la un lloc atractiu per persones diverses, 

com pot incorporar la perspectiva antiracista, intercultural i 

decolonial en les seves activitats i com facilitar 

l’autoorganització d’aquest col·lectiu.  

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 es va modificar en el 

moment, degut al nombre de participants en la sessió. 

Inicialment havíem pensat realitzar dues taules de treball per 

on passessin totes les persones participants per donar 

resposta a les següents preguntes :  

    • ACTIVITATS. Com la comunitat d’incubació de Coòpolis 

pot incorporar la perspectiva antiracista, intercultural i 

decolonial en les activitats que pot oferir?  

(Acompanyaments, formació, co-treball,…)  Hi ha altres 

activitats  que faltarien per incorporar? Abans/ara/futur 

    • CRITERIS Quins aspectes/criteris ha de tenir en compte 

la incubadora per incorporar per fer la un lloc atractiu per les 

persones immigrants, però no només sinó aquelles persones 

diverses, que tenen una idea projecte que volen portar a 

terme? Horaris, formats, preus, protocols, finançament, 

reservar quotes per projectes, serveis,configuració d'espais, 

traducció de materials, mediació,.. Abans/ara/futur 

Finalment, vam treballar en parelles i a continuació ho vam 

posar en comú.  



 

Resultats 

https://pad.femprocomuns.cat/codissenyic09052019_diversitat 

 

Conclusions destacables 

Propòsit de la incubació 

[per què fer una incubadora, quines transformacions 

promou…] 

• La perspectiva antiracista i intercultural en totes les 

formacions  i activitats que es duguin a terme en la 

comunitat d'incubació.  

Qui incubar 

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

temps, en quines condicions…] 

• El tema de la reserva de quotes per a determinats 

col·lectius  és perillós, hauria de buscar la fórmula que 

totes les persones se sentin còmodes i puguin apropar-se a 

la comunitat d'incubació.   

Espai 

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

d’accés, usos, recursos compartits, …] 

• En alguns projectes hi ha problemes per trobar espais, que 

la comunitat d'incubació pot facilitar.  

• Bona acollida, que la persona se senti bé en la comunitat, 

que l'accés a la comunitat d'incubació sigui fàcil.   

Altres recursos 

[dinamització, activitats conjuntes, recursos tecnològics, …] 

• Suport en l'agilització dels tràmits burocràtics administratius 

i en atendre dubtes de caràcter fiscal. 

• Formació en finances ètiques per a grups ja creats i 

consolidats, formació adhoc, també amb xarxa 

col·laborativa.  

• Formacions per desestigmatitzar determinats col·lectius de 

l'ESS (Ex. gitanos).  

• Elaborar un llistat de cooperatives  d'Economia Social i 

Solidària  formades per persones migrades. Un primer 

diagnòstic de cooperatives de persones migrades.Quines 

som? 

• La intercooperació dins de la incubadora hauria de 

ser  entre cooperatives recentment creades i cooperatives 

consolidades, aprendre dels recursos mutus.  

• Un aspecte important és cuidar la comunicació,  tenir en 

compte la diversitat d' idiomes, en els materials que 

s'elaborin. Informació en diversos idiomes.  

• Facilitar informació d'acollida general a la persona 

migrada.  Ex. Com accedir als recursos. 
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Comunitat  

[organització, bones pràctiques, regles i normes, 

governança, iteració del codisseny, foment de la 

col·laboració, pertinença …] 

• Formació de formadors per les professionals que 

acompanyen a les persones i projectes amb orígens 

diversos i ètnicament diversos. Formació de les persones 

de la mateixa comunitat d'incubació en temes antiracistes i 

perspectiva intercultural.  

• Formar en Economia Social i Solidària a persones de les 

pròpies comunitats perquè facin de referents i formadores 

en les seves pròpies comunitats cultural.  

• És imprescindible que en el cercle d' incubació hi hagi 

persones d'origen migrant i divers, i en la comunitat 

d'incubació,  que ningú representi a ningú.  

• Els projectes de persones migrades tenen dificultats per 

ser força membres, per això cal capacitació de persones 

migrades en alguns temes més tècnics de l'Economia 

Social i Solidària. I també el contrari,  hi ha persones 

autòctones que necessiten l'aproximació cultural. Calen 

persones que tinguin coneixement de diversitat cultura y 

experiència en l'Economia Social i solidària.  

• Xarxa de voluntariat migrant i de diversitat ètnica, hi ha que 

complementar-se. 

 

 

Altres conclusions de la sessió 

[que no estiguin en els apartats anteriors] 

• Accés al finançament: les dones migrades tenen el doble 

de dificultats en la sol:licitud de finançament, perquè no hi 

ha referents. La comunitat  d'incubació podria donar accés 

als espais, recursos, suports. Falten recursos econòmics 

per crear cooperatives per part de persones migrades, 

mantenir-les i consolidar-les. 

• Caldria un lobby que fes pressió per vèncer determinades 

dificultats per part de persones migrades i diverses. 

• Hi ha que entendre la persona en la seva globalitat. Es 

tracta d’apoderar en lo polític, en els drets de la 

ciutadania.  

 


