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Marc del projecte

• Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) d’Horta-Guinardó 2018-2022:

o Línia 2: Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat; creació 

d’un espai de Cotreball que reverteixi en la comunitat més propera.

Objectius generals del projecte

• Impulsar l’activitat econòmica.

• Lluitar contra l’atur.

• Oferir una opció innovadora adreçada a possibles 

emprenedors/ores, amb impacte social al territori.



Què és la Clota 
Cotreball?

✓ És un nou equipament municipal 

✓ Acull projectes d’emprenedoria i microempresa que 

ofereixin productes o serveis socialment necessaris  

i aporten un retorn positiu al Districte d’Horta 

Guinardó

✓ Ubicats al barri de La Clota (avinguda de l’Estatut, 
1-13, al costat de la plaça Eivissa).

✓ Són 362 m2, espais d’oficina, cuina i taller.

✓ La contraprestació per a l’ús gratuït de les 

instal·lacions és realitzar accions específiques de 

retorn social que es dissenyen conjuntament amb 

l’Ajuntament i amb les entitats d’Horta-Guinardó.
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Quin és el moment actual de La Clota Cotreball?
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36 projectes 

instal·lats



2

Quin tipus de projectes hi ha instal·lats?
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SECTOR COMUNICACIÓ 

✓ Fotografia, realitat virtual, projeccions 3D, 

videomapping i TimeLapse, 360º 

✓ Produccions Audiovisuals

✓ Fotografia (fotoperiodisme, reportatge, 

arquitectura, retrat, producte, etc.)

✓ Plans de comunicació i estratègia

✓ Màrqueting i comunicació

✓ Disseny Gràfic

ECONOMIA CIRCULAR , TÈXTIL I PETITA 

PRODUCCIÓ

❑ Transformació dels residus de cafè en 

biomassa

❑ Joguines sostenibles. Manualitats, tallers

❑ Disseny i producció de joguines infantils en 

fusta

❑ Disseny, producció i reparació d'elements 

esportius d'entrenament

❑ Disseny, fabricació i comercialització de 

coixins de lactància

❑ Upcycling: segona vida als teixits 

❑ Disseny estampats tèxtil

SECTOR CURES I SALUT

❖ Assessorament/coaching 

d’alimentació saludable i 

producte km0

❖ Arterapia 

❖ Assessorament i formació 

per a infants i joves amb 

TDAH i altres

❖ Teràpia per a infants 

mitjançant el joc. 

❖ Assessorament per a 

entorns de persones amb 

mobilitat reduïda i 

diversitat funcional

❖ Medical writer

SECTOR COMUNITARI

• Mediació 

• Facilitació de processos 

• Apoderament grupal 

SECTOR CULTURA I FORMACIÓ 

o Edició i publicació de llibres 

o Traducció

o Assessorament i tallers científics

o Creació d'actes artístics i culturals

ALTRES

≥ Gestoria

≥ Assessorament de vinicultura

≥ Assessorament d'apoderament femení

≥ Coaching i mentoring dirigit a públic LGTBI

≥ Software per assolir una arquitectura sostenible 

≥ Informàtica i comunicació
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L’acció que 
redunda en el 

benestar social 
a Horta-
Guinardó 

Realitzada per 
un o més 

cotreballadors/
es

Feta com 
contrapartida 
per a l’ús de 
l’espai de La 

Clota 

Acordada 
prèviament 
amb l’Equip 

Gestor i l’entitat 
o ens 

sol·licitant

Què és el retorn social?
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Li suposa una 
dedicació 

d’entre 4 i 8 
hores 

mensuals
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Tipologies de retorn social?

Assessoraments

• Gestió d’entitats, empreses (fiscalitat, recursos 

administratius, subvencions...)

• Correcció lingüística i redacció de textos 

• Informàtica 

• Arquitectura sostenible

• Sostenibilitat i mediambient

• Igualtat de gènere, empoderament i LGTBI

• Tallers de cuina

• Tallers de costura

• Tallers d’esport

• Jardineria 

• Disseny de Pla de Comunicació i Màrqueting

• Disseny de pàgines web

• Disseny gràfic, branding i maquetació

• Fotografia i vídeo 

• Organització esdeveniments i captació de fons

Xerrades, coachings i tallers per a les diferents edats

Presentació La Clota Cotreball

…I moltes altres més!



Qui pot demanar retorn social?
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Entitats socials 
i comunitàries 
d’Horta-
Guinardó 

Ajuntament 
d’Horta-
Guinardó i 
equipaments

Teixit productiu
de proximitat

Barcelona 
Activa
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Gràcies per la vostra col·laboració!

#LaClotaCotreball laclotaespaicotreball@bcn.cat

mailto:laclotaespaicotreball@bcn.cat

