EL ROL DE L’ATENEU COOPERATIU COÒPOLIS A L’ESTRATÈGIA 20-30
Objectiu general:
Sessió per aprofundir en quina pot ser la contribució de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona en el
desenvolupament dels objectius de l’Estratègia BCN 2030 ESS.
Motivació sessió:
L’Ateneu Cooperatiu de Barcelona és i serà una de les principals infraestructures que l’Estratègia
pot impulsar i amb què pot comptar com a projecte público-comunitari més important de la ciutat,
amb l’objectiu de promoure l’ESS, especialment el cooperativisme.
La L3 de l’ESS parla de generar infraestructures per l’ESS a la ciutat, quelcom que també es
reflecteix de manera similar al PAM (igual que al PIESS i al PAM del mandat anterior).
Per tant és necessari que en el marc del procés d’elaboració de l’ESS es pugui compartir i pensar
quin paper pot jugar de cara a l’ESS, un dels temes/projectes que requeriran alguna dinàmica o
espai de seguiment o treball mantingut en el temps en el marc de la governança de l’ESS, ja sigui
des de l’EESS o des de espais o dinàmiques pròpies de l’Ateneu.
De que proposem parlar? Objectius específics de la sessió
1. Pluja d'idees de forma visual sobre infraestructures i equipaments a la ciutat que estan treballant
en l’impuls de l’ESS (amb diferents nivells d’importància i centralitat en els seus projectes).
2. Generar una visió compartida sobre el paper que ha de jugar Ateneu en l’ESS, especialment si
serà la principal infraestructura.
-

Quines d’aquestes necessitats hauria de donar resposta l’Ateneu Cooperatiu de
Barcelona - Coòpolis?

3. Pensar en les característiques que ha de tenir l’Ateneu per poder jugar aquest rol i per tant quins
són els principals reptes per avançar en la construcció de Coòpolis com a projecte estratègic de
ciutat pel desplegament de l’estratègia ESS2030?

Assistents:
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya
Barcelona Activa
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Xarxa d’Economia Solidària (XES)
Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT)
Confederació del Tercer Sector
ECAS
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Grup Ecos
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Labcoop
Espai de Consum Responsable
Etcèteres
Zumzeig cinema
Crearsa
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L’ESTRATÈGIA 20-30
Des del Comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Política Alimentària de
l’Ajuntament de Barcelona emmarquen l’estratègia
20-30 definint-la com un procés de treball
compartit amb el sector de l’economia social i
solidària, tot valorant en el procés, la involucració i
compromís de cada entitat en la contribució del
seu desplegament.
Per tal de definir en què consisteix l’estratègia s’explicita que s’entén per estratègia i que no:

L’estratègia parteix de les següents línies estratègiques:
1. Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació
i extensió, en especial en sectors estratègics.
2. Posicionar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat.
3. Crear i consolidar infraestructures estratègiques de l’ESS.
4. Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes.
5. Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS.
6. Contribuir a prevenir i reduir les desigualtats socials dintre la ciutat.
7. Contribuir a democratitzar l’economia de la ciutat.
8. Desenvolupar les palanques estratègiques que impulsin l’Estratègia: Anomenem
palanques estratègiques aquells grans àmbits d’actuació que serveixen com a
instrument per complir els objectius marcats per les línies estratègiques generals.
9. Transversalitzar els reptes que plantegen l’economia digital, l’economia feminista,
les migracions i la transició energètica i ecològica.
Hi ha reptes transversals que afecten tota l’Estratègia i demanen un nivell d’exigència al
desenvolupament de la mateixa, aquests reptes es plantegen des de l’economia digital,
l’economia feminista, les migracions i la transició energètica i ecològica.
El debat de l’estratègia es calendaritza amb els següents àmbits:
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El model de participació i governança que es proposa inicialment contempla dos nivells de
participació i adhesió:
- Entitats promotores: participen activament de l’Estratègia i la seva governança i han
estat clau per a la seva elaboració. Podem promoure temes concrets d’interès i
alhora poden formar part dels Grups de Treball, l’Àmbit Participat i el Grup Motor.
Seran principalment entitats representatives i de l’ESS.
- Entitats signants: són les entitats que es vinculen i reconeixen l’Estratègia i la
incorporen a les seves realitats. Poden tenir una vinculació total o parcial amb l’ESS i
participar puntualment en els espais de participació de l’Estratègia. Han pogut
participar en alguna fase del disseny de l’Estratègia, en la seva implementació o el
seu apropament serà conseqüència de les accions que preveu la pròpia Estratègia.
La signatura de l’estratègia està oberta a totes les entitats de Barcelona, incloses les de
primer nivell, que també en podran ser promotores en casos concrets d’especial interès.
Pel que fa als espais de participació i governança, se n’han previst de tres tipus:
Grups de Treball: són el primer nivell de participació activa. Tenen com a objectiu
construir propostes conjuntes amb altres actors en temàtiques, sectors i territoris que
aniran dotant de contingut a les línies estratègiques. Han de garantir que l’Estratègia
estigui fonamentada en la perspectiva territorial i sectorial de l’ESS. En podem trobar
de dos tipus.
• Grups de treball permanents: seran espais de trobada, reflexió i proposició
sobre determinades temàtiques, territoris, sectors d’activitat.
• Grups de treball ad hoc: especialment pensats per aquells temes que
necessiten un treball puntual, en profunditat, que s’esgoten un cop
elaborades les propostes corresponents.
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Àmbit Participat: és el segon nivell de participació activa. El conformem
principalment entitats representatives i significatives de l’ESS a la ciutat que ja han
tingut una vinculació en la promoció de l’ESS a Barcelona. Té un rol d’informació i
ratificació, i una cita anual com a mínim. La seva principal missió és compartir els
avenços de l’Estratègia i les seves actualitzacions periòdiques.
Congrés biennal d’entitats signats de l’Estratègia: és el tercer nivell de
participació activa i té una periodicitat biennal. El seu objectiu és compartir els
avenços, revisar l’Estratègia i acordar els nous reptes pels següents dos anys.
Grup Motor: és el quart nivell de participació de l’Estratègia i té encomanat el
govern executiu de l’Estratègia i el lideratge de les línies estratègiques compartides
entre tots els actors. Rendeix comptes davant l’Àmbit Participat t anualment. Està
format per entitats representatives o referents en l’àmbit de l’ESS.
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COÒPOLIS - ATENEU COOPERATIU DE BARCELONA
L’11 de juny de 2011, després de dècades de reivindicacions, el veïnat recuperà el recinte
industrial de Can Batlló, al barri de la Bordeta de Barcelona. Les tasques de rehabilitació
comunitària s’iniciaren al bloc 11, que esdevingué l’Espai Veïnal Autogestionat Bloc Onze,
amb auditori, bar i biblioteca, entre altres equipaments. Poc després, la Plataforma Can
Batlló és pel Barri inicià un procés col·lectiu per detectar altres necessitats socials, i elaborà
un llistat de projectes a ubicar a la resta de naus sense usos previstos. Coòpolis fou una de
les propostes que van néixer d’aquella detecció col·lectiva de necessitats.
La Plataforma va considerar imprescindible comptar amb equipaments destinats a generar
ocupació i activitat econòmica per afrontar les dificultats de les classes populars. L’aposta
enllaçava amb la funció productiva històrica de Can Batlló, així com la tradició i dinamisme
cooperativista del barri. Un equip format per cooperatives de treball vinculades a Can Batlló
van aportar un primer esborrany del projecte que s’incorporà a la proposta definitiva. Aquell
equip es conformà, posteriorment, en tant que grup promotor de Coòpolis.
Per la seva complexitat i àmbit d’actuació pertinent, el Districte derivà la valoració de
Coòpolis a l’agència de promoció econòmica municipal Barcelona Activa. A partir
d’aleshores, i al llarg del primer semestre del 2013, els promotors del projecte es reuniren i
negociaren amb la direcció de Barcelona Activa i el Districte. Finalment, es va subratllar
positivament l’oportunitat de crear un equipament de promoció de l’economia cooperativa,
social i solidària a Can Batlló i als barris de Sants, justificada pel context socioeconòmic
general, el dinamisme local de l’àmbit cooperatiu i la rellevància a nivell urbà de la seva
ubicació. La tardor del 2013, acabada la fase de valoracions i amb el vist-i-plau de
Barcelona Activa, el Districte contractà l’equip promotor, composat per La Ciutat Invisible i
LaCol, per desenvolupar l’estudi. Al llarg de set mesos, arquitectes, sociòlogues i
consultores en economia social i solidària treballaren en una proposta de rehabilitació i
adequació del Bloc 4 de Can Batlló, i van desenvolupar Coòpolis com un equipament amb
espais i serveis orientats a la formació, la incubació de cooperatives i la promoció de
l’economia social, solidària i cooperativa.
L’objectiu principal era crear un pol d’enfortiment socioeconòmic local i d’intervenció directa
sobre el territori com a mitjà per a millorar la qualitat de vida als barris limítrofs. Un
equipament de promoció socioeconòmica de gestió comunitària, amb la participació del
cooperativisme, les organitzacions populars del territori i l’administració pública.
Finalment, una darrera instància també visqué un procés de canvi que va afavorir el
projecte. La crisi econòmica, moviments socials com el 15M i l’aposta municipalista foren el
context pel qual s’esdevingueren canvis de governs locals. En el nou Ajuntament de
Barcelona, liderat per Barcelona En Comú, es creà un òrgan específic per a la promoció
d’una nova política socioeconòmica a la ciutat: el Comissionat d’Economia Cooperativa,
Social i Solidària. Des d’aquest organisme, es va llençar un Pla d’Impuls de l’ESS on, de
forma central, es comptava amb Coòpolis com un dels projectes emblemàtics, a recolzar a
partir d’un pressupost d’inversions de 5 milions d’euros. A nivell de la Generalitat de
Catalunya, la nova Direcció General d’Economia Social i Cooperativa també es va apostar
per una nova generació de polítiques públiques de promoció del cooperativisme, i el 2016
es va llençar la proposta de crear 15 Ateneus Cooperatius arreu del país, amb finançament
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públic i gestionats per les xarxes cooperatives locals. La convocatòria de l’Ateneu de
Barcelona fou guanyada per Coòpolis, i amb les tres variables en marxa –comunitàries,
cooperatives i públiques- Coòpolis l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona va començar a
caminar.

Des del 2016 Coòpolis ha comptat amb una gran articulació de diversitat d’agents i ha
desenvolupat una oferta de serveis encarada a donar resposta als objectius esmentats.

El seu organigrama consta de diferents àrees que s’organitzen per atendre a l’oferta de
serveis, tot detectant-ne les necessitats amb les agents amb qui s’articula i donant resposta
a les demandes que se’n puguin derivar de l’articulació i l’acompanyament a projectes
cooperatius:
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L’impacte al llarg del funcionament des de 2016 ha estat el següent:
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ELS ATENEUS COOPERATIUS
Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada,
aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i
transformació social on s’hi pot trobar una sèrie de
recursos i serveis (punt d’informació sobre
economia social i solidària i cooperativa, jornades i
tallers, acompanyaments a mida, formacions i
laboratori de bones pràctiques) per esdevenir un espai de referència al territori, visibilitzar
l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social
i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris. Una porta d’entrada a l’economia social
on trobar recursos i serveis
Després d’aquests 4 anys de funcionament dels Ateneus es parteix d’un èxit tant a nivell
d’indicadors quantitatius com per l’extensió que ha fet l’ESS al territori català. El programa
d’Ateneus Cooperatius ha provocat certs canvis en el sector de l’ESS a alguns territoris i ha
generat impactes territorials.
Amb aquests anys de trajectòria des de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han generat un
ideari que s’està debatent amb les Federacions. Per tal de caminar cap a la construcció de
servei públic s’està definint quins serveis públics es finançaran al 100%, molt vinculats a la
creació de llocs de treball, i des del propi sector de l’ESS s’aniran definint altres serveis que
puguin autofinançar-se i construir-los en funció de les necessitats que es vagin detectant
des del territori.
Se seguirà treballant sobre la governança dels Ateneus Cooperatius; actualment és una
subvenció associada a un CIF, d’una entitat sol·licitant que pren les responsabilitats i la
representativitat d’un conjunt d’entitats agregades que es presenten juntes per dur a terme
la gestió de l’Ateneu. Parla de la necessitat d’assegurar una participació lliure a assemblees
de l’Ateneu Cooperatiu que han de tenir entrada lliure en compliment de requisits ideològics
i que aquesta governança democràtica ha de pensar quina estratègia com a Ateneu
Cooperatiu ha de tenir.
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L’ACORD MARC AJUNTAMENT - GENERALITAT ENTORN L’ATENEU COOPERATIU DE
BARCELONA - CENTRE DE PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME (remodelació de la nau 4
de Can Batlló)
- Perspectives municipals (Comissionat Economia Social, Desenvolupament
Local i Política Alimentària. Ajuntament de Barcelona)
L’activitat de Coòpolis principalment compta amb el finançament per ser Ateneu Cooperatiu
de Barcelona, guanyador de la convocatòria anual.
- Activitat
Cada any l’Ajuntament i la Ciutat Invisible SCCL, com a entitat sol·licitant de l’Ateneu
Cooperatiu, han signat un conveni per finançar accions o projectes complementaris a les del
pla de treball com a Ateneu Cooperatiu.
Existeix una comissió de seguiment amb grups de treball específics amb els objectius, per
una banda, de fer seguiment de temes vinculats a l’espai i al conveni esmentat i, per altra,
per assegurar la complementarietat entre serveis i programes municipals i activitats de
Coòpolis.
- Espai
El 2016, previ a l’existència dels Ateneus Cooperatius, l’Ajuntament, en l’elaboració del
PIESS recull l’impuls de Coòpolis, entre d’altres projectes estratègics a la ciutat, amb la
consegüent rehabilitació de la nau 4 de Can Batlló, seu final de l’Ateneu.
Actualment Coòpolis està desenvolupant la seva activitat a la nau 8 des del 2017, en una
part cedida per l’Ajuntament a la plataforma de Can Batlló i en una altra part cedida
temporalment per l’ús de Coòpolis directament. L’espai ha sigut rehabilitat per l’Ajuntament
amb un pressupost del voltant dels 700.000 euros en dues fases i disposa de 900m2.
- Nau 4
Espai on el moviment veïnal que va ocupar Can Batlló va proposar inicialment ubicar un pol
cooperatiu i d’Economia Social i Solidària i on, després, l’Impuls Cooperatiu de Sants va
desenvolupar una proposta de projecte. És un espai de propietat municipal -comprada fa
uns anys a la Generalitat- perquè s’ha de rehabilitar en una obra que durarà 2 anys i que
implica 4000 m2 i que té un cost aproximat de 7,8M d’euros.
Actualment s’està mirant d’aconseguir el pressupost d’inversió del mandat per rehabilitar-la
competint en un procés complex dins l’Ajuntament i des del Comissionat; per maximitzar les
possibilitats han centrat la demanda en aquest projecte en relació a altres projectes i han
demanat cofinançament FEDER.
El plategament de partida és que aquesta pugui ser la ubicació estable de l’Ateneu
Cooperatiu de BCN a principis de 2023. Si l’Ateneu ocupa tot l’espai o no en principi estarà
lligat a l’evolució i la capacitat per anar afrontant entre totes els reptes que comporta un
projecte d’aquesta dimensió.
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Des de l’Ajuntament sempre hem expressat que la dimensió de la nau i l’obra es molt gran i
això ens obliga a asegurar alguns aspectes que llavors ha de cumplir Ateneu o qualsevol
altre infraestructura pública-comunitaria que pugui acollir-se allí que pugui justificar i
legitimar aquesta cessió de recursos públics.
- Acord amb la Generalitat de Catalunya
El 2018 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar un acord formal
per promoure l’ESS a la ciutat de forma conjunta. L’acord consisteix en:
a) el compromís de l’Ajuntament a dotar d’espai l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona,
guanyador del procés de lliure concurrència de la Generalitat de Catalunya
b) el compromís de la Generalitat a dotar de recursos per l’activitat en el marc dels
Ateneus Cooperatius i a obrir la convocatòria a la participació en l’elaboració de les
bases i valoració a l’Ajuntament de Barcelona, en el cas de Barcelona

En base a aquests aspectes i a les necessitats que existeixen a la ciutat l’Ajuntament
comparteix el rol i les característiques que el defineixen, que són les següents:
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TAULES DE TREBALL
La segona part de la sessió tenia per objectiu el motiu central de la trobada: debatre el rol
de l’ateneu cooperatiu de Barcelona - Coòpolis amb el sector de l’ESS i diferents agents de
la ciutat, per començar a treballar en tres àmbits claus per a donar-hi resposta:
1. Quines són les necessitats a la ciutat? Quines infraestructures necessitem?
2. Quines d’aquestes necessitats pot donar resposta Coòpolis?
3. Com ha de ser l’Ateneu, quines característiques hauria de tenir per donar
resposta a aquestes necessitats?
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1. Infraestructures de ciutat i Economia Social i Solidària
Quines són les necessitats de la ciutat i quines infraestructures necessitem?
-

Infraestructures i espais público - comunitàries existents

La realitat a Barcelona pel que fa referència a espais físics amb un paper important pel que
fa a l’impuls de l’ESS -amb més o menys intensitat- és rica, es detecten més de 35
infraestructures d’interès. Tanmateix hi ha Districtes on no hi ha espais referents (espais
físics, enxarxament estructurat...) com ara Gràcia o Les Corts.
Es fa referència a les cooperatives de consum (responsable, agroalimentari) en relació al
paper d’extensió del model i de la cultura cooperativa que poden tenir.
Pel que fa a l’àmbit formatiu, es detecten iniciatives d’impuls de l’economia social i solidària
com la Càtedra Política Econòmica Local de la UPF, el postgrau d’ESS - Estudis
Cooperatius de la XES, l’IGOP, la Fundació Roca Galès...tot i que es considera que
manquen més espais formatius i un observatori de l’ESS.

1.Innoba
2.Bicihub
3.Gregal
4.Ca l’Isidret
5.Can Ricart
6.Sinèrgics
7.Fabra i Coats
8.Can Calopa
9.Casa Orlandai
10. Lleialtat Santsenca
11.Coòpolis
12. Casal Transformadors
13.Grup Ecos
14.La Model
15. La comunal
16. Supermercat cooperatiu
17.Aula Ronda
18.Ateneu la Bòbila
19.Ateneu Nou Barris
20. Ateneu Popular La Flor de Maig
21. Ateneu L’Engranatge
22. Edifici del carrer Premià
23.Cooperasec
24.Rocaguinarda
25.La Clota
26.Impulsem
27.Can Masdeu
28.La Ponderosa
29.Calàbria 66
30.Casal de barri (Besòs)
31. IGOP
32.Roca i Galès
33.Càtedra Política Econòmica Local
34.XES
35.FESC

Promou:

Finança:

-

Espais potencials

S’apunta que els equipaments municipals de proximitat (casals de barri, centres cívics,
ateneu de fabricació) poden jugar un paper important en el foment de l’ESS al territori –per
dinamitzar, per oferir espais, per agendar continguts/activitats, entre d’altres-.
Es fa referència a la importància d’establir més ponts amb els mercats municipals i l’ESS, la
necessitat de tenir equipaments culturals cooperatius com sales per programar activitats,
així com espais logístics de suport al sector de la cultura cooperativa. Es fa referència
també a l’absència d’obradors mancomunats, una mancança que porta a no poder aterrar
iniciatives d’ESS que van apareixent en aquest àmbit.
Es fa referència a la importància de prestar atenció a infraestructures de sectors estratègics;
el tèxtil, per exemple, pot tenir un espai en el futur Coòpolis; es reclamen també espais de
comercialització -es pensa amb la Model com a proposta-.
En aquest sentit es parla de la necessitat de vetllar en el disseny dels pols logístics sobre
els que pivotarà el model de distribució de “La darrera milla”. Es preveuen 16 nodes, l’ESS i
s’ha de posicionar en el disseny (per contractació pública per lots, per connectar amb
mobilitat sostenible –BiciHub-, etc.)
El parc d’habitatge cooperatiu poden ser llocs des d’on impulsar la divulgació i l’extensió de
l’ESS amb models d’ús i activitats paral·leles d’obertures a la comunitat.
També cal apuntar en com l’ESS està poc present en grans equipaments de ciutat (CCCB,
MACBA, etc.) tant en les programacions –continguts-, com en la gestió.
A continuació es llisten espais potencials que podrien ser infraestructures vinculades amb
l’ESS a la ciutat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ateneus de Fabricació
Replicar l’ESS a través de les pròpies iniciatives
Universitats i centres d’estudis
Pols logístics de distribució
Mercats Municipals
L’Escocesa
Obradors mancomunats
Cuines comunitàries
Tallers pel tèxtil
Sala per programar cultura
Nau Bòstik
Pol cooperatiu amb habitatge cooperatiu
Habitatge cooperatiu en cessió d’ús
Equipaments públics existents (CCB)

-

Espais d’articulació

1.
2.

Sectorials
Territorials
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2. Necessitats que pot donar resposta l’Ateneu Cooperatiu - Coòpolis
Quines necessitats pot donar resposta l’Ateneu Cooperatiu - Coòpolis?

La finalitat de la segona taula era definir quines necessitats detectades pot donar resposta
l’Ateneu Cooperatiu. Per a poder-ho pensar es va compartir els serveis de Coòpolis, tant en
la lògica de la convocatòria d’Ateneus Cooperatius, com de les àrees que defineixen
Coòpolis, amb els sectors estratègics i el cercle migracions com a eixos transversals a tot el
pla de treball propi.
Dels elements que es van remarcar com a necessitats que Coòpolis pot donar resposta se’n
van destacar els següents:
- Consolidació: acompanyament en la gestió econòmica i financera (tenir present la
FCTC)
- Atenció a persones individuals (preemprenedoria) perquè puguin conèixer altres
persones i projectes on vincular-se per dur a terme projectes cooperatius
- Relleu generacional a entitats de l’ESS: en aquest sentit, explicar a persones ja
formades i professionals d’algun àmbit què és una cooperativa i com es treballa dins
d’una cooperativa
- Generar una borsa de treball dirigida i del suport a finançament a projectes comptant
amb les eines com Goteo, Coop57 i Fiare.
- Assajar processos com els de la Fundació Esperanzah, fer inversions en
infraestructures del comú que poden donar suport en el temps a diferents projectes
que les gestionin o les emprin, però que sempre romanguin en mans del comú.
- Avaluar per barris o Districtes necessitats i/o oportunitats i actuar d’agent de
transferència
- Actuar com agent de deslocalització d’iniciatives per la ciutat
Pel que fa al sector de l’ESS es va expressar la necessitat de fomentar trobades sectorials
i/o territorials, per acompanyar i/o facilitar processos d’intercooperació, entenent l’Ateneu
com un agent actiu d’enxarxarment d’entitats que estan en funcionament.

Promou:
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També es va fer referència a la generació de punts de trobada amb el tercer sector, per
explicar-nos què fa cadascú, quines inquietuds poden ser compartides i detectar objectius
comuns com la transformació i la justícia social, tot i que s’esmenta que el llenguatge és poc
compartit.
Es considerà que per tal de resoldre aquestes necessitats cal:
- Ser proactius: a banda de rebre demandes, consolidar vincles amb entorns en el que
encara hi ha molta feina de (re)coneixement per fer, com amb aquelles entitats que
treballen en itineraris d’inserció sociolaboral
- Fer-se visibles: donar a conèixer a les xarxes i al territori per assegurar vincles amb
determinats àmbits
- Crear materials per donar a conèixer l’ESS i els processos per generar noves entitats
- Proposta de formacions telemàtiques
- Treballar més en xarxa: es fa la reflexió que Coòpolis està molt vinculat a Sants,
però amb poca vinculació amb altres barris i es fa la proposta de sumar forces a
altres processos i espais per millorar la connexió i la coneixença de l’Ateneu a
d’altres contextos de la ciutats
La importància d’un esforç continuat per a la promoció, explicació, comunicació i
col·laboració és un element que apareix com a rellevant per a garantir que Coòpolis pugui
donar resposta a les necessitats que es detectin.
Apareixen dos elements que podrien ser motiu de debat de la tercera taula, ja que fan
referència a com ha de ser l’Ateneu Cooperatiu per a donar resposta a les necessitats
detectades:
- Fomentar formacions a partir de realitats tangibles, del dia a dia, i no tant en
explicacions teòriques
- Integrar indicadors medioambientals per incorporar la dimensió d’impacte ambiental
en els balanços
A continuació es recull les propostes de serveis per als
diferents àmbits:
- Projectes incubats
- Sector de l’ESS
- Barri / ciutat
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3. Model i característiques de l’Ateneu Cooperatiu - Coòpolis
Com ha de ser l’Ateneu Cooperatiu - Coòpolis?

La tercera taula tenia per objectiu definir
les característiques necessàries que
s’espera d’un Coòpolis que pugui donar
resposta a les necessitats detectades,
tant pel que fa als espais i
infraestructures, els serveis, el model de
governança, el finançament, entre
d’altres qüestions que es van anar
detectant al llarg del debat.

- Espai físic, infraestructura
Es va fer referència a la importància de pensar els espais i les infraestructures de Coòpolis
perquè hi puguin tenir lloc una diversitat tant de persones com de projectes, garantint així
que les iniciatives vinculades al sector primari i a oficis puguin desenvolupar la seva activitat
en una fase d’incubació i d’altres serveis oferts des de l’Ateneu, assegurant així condicions
materials per al desenvolupament de treballs més manuals, ja que es fa la reflexió que cal
incidir en augmentar altres sectors més enllà del de serveis. Així doncs, es parla de la
possibilitat i de la potencialitat de l’existència d’infraestructures per a projectes productius
(maquinària, obradors, entre d’altres).
Pel que fa a la distribució de l’equipament i els espais que el defineixen cal incorporar la
mirada feminista i pensar en l’existència d’espais de cures i relacionals.
S’aporta la proposta de generar un espai volàtil i mòbil que faciliti la necessitat d’anar a
buscar a fora i als marges.
En referència a l’espai d’incubació i de possibles infraestructures que puguin ser d’ús per als
projectes s’explicita la importància de definir uns criteris oberts i transparents per saber
quins projectes en poden formar part.
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- Serveis
Pel que fa als serveis es parla de la importància de que l’Ateneu pugui donar resposta a
reptes globals de la ciutat i de sectors estratègics transformadors.
La dinàmica dels fons europeus marca molt el rumb i cal trobar mecanismes de
compensació que puguin ser més sostenibles i aterrats a les accions que es pretén
desenvolupar que vagin més enllà de l’augment d’ocupació en l’ESS. En aquest sentit es
detecta la necessitat de tenir un rol actiu en la creació de mercat social i generació de
demanda.
La vinculació amb la formació professional, escoles d’oficis i de segones oportunitats pot
permetre facilitar l’eina del cooperativisme com a sortida professional a joves.
Pel que fa a l’acompanyament en la cooperativització de projectes es dóna importància a
l’acompanyament en l’articulació sectorial, territorial i política, entenent l’Ateneu com a eina
facilitadora per al foment a la pràctica intercooperativa.
Es torna a fer esment de posar el focus, també, en el sector primari.

- Governança
Pel que fa al model de governança de l’Ateneu es detecta la necessitat de garantir una
diversificació en els òrgans de decisió de Coòpolis i establir mecanismes per caminar cap a
aquesta diversitat d’entitats que siguin representatives de l’ESS a la ciutat i que inclogui l’eix
de migracions.
La constitució d’una assemblea es considera important: una assemblea on s’incloguin el
màxim de cooperatives i entitats; es fa la reflexió que podria, no només marcar l’estratègia
de l’Ateneu, sinó també decidir quines entitats han de liderar-lo així com la possibilitat de
poder decidir sobre els criteris d’avaluació.
Es parla també de l’establiment de mecanismes de participació continua per garantir una
participació més enllà de l’assemblea esmentada.
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El model de governança també s’entén amb la potencialitat de ser una escola de
governança vivencial a partir de diferents cercles de participació (per projectes, per nivell de
responsabilitat, etc.) i que hi vagi havent traspàs.
Una altra reflexió que es recull és la possibilitat que Coòpolis pugui tenir un pes més polític.

- Altres
Es recullen altres elements a tenir en compte a l’hora de pensar com ha de ser Coòpolis per
donar resposta a les necessitats detectades:
- Repensar els indicadors i caminar cap a una proposta d’indicadors més qualitatius
que incloguin el procés i l’avaluació.
- Tenir en compte el finançament de les hores reproductives
- Tenir consciència dels elements intangibles (comunicatius, culturals, estètics ,etc.)
per fer fàcil l’apropiació del projecte a diversitat d’entitats i persones
- Generar mecanismes de seguiment entre la teoria i la pràctica per garantir la
transformació i reduir les inèrcies
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