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La Clota Cotreball · Projectes econòmics amb retorn social

Catàleg de projectes



Índex

ACCIÓ DIDÀCTICA        
Projecte formatiu, adreçat preferentment a col·lectius en situació de risc social.

ANA GUELBENZU        
Traductora del rus, alemany i anglès al català i castellà.

AR DESIGN       
Estudi de disseny gràfic i desenvolupament web (branding, creació de logotips i 
retolació).

EL ARTE DE CUIDARTE
Coaching en hàbits de vida saludable, amb especial atenció als hàbits d'alimentació.

BIABLE          
Mediació per a la resolució de conflictes, en els àmbits familiar, laboral, escolar i 
comunitari.

BLA&CO
Estudi de disseny d'estampats de moda sota criteris de sostenibilitat.

COACHING & TERÀPIA LGTBI
Coaching, Teràpia Gestalt i Mentoring dirigit a persones del col·lectiu LGTBI.

COLOMA & ARMENGOL
Consultoria, formació i direcció de projectes BIM. 

ELVIRA MULLIEVA
Projecte d'experimentació i creativitat en arts plàstiques. 

EMPODERAMOVIMIENTO
Foment de la cohesió de les relacions socials basat en la diversitat, el respecte i la 
comunicació positiva. 

FACTOR ESCUCHA
Producció i comercialització de biocarbó.
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FAMILYNESS
Coaching i Mentoring dirigit a mares i pares de criatures amb diversitat funcional.

FONEMAGYM
Integració de l’aprenentatge d’idiomes amb les pràctiques esportives.

FOTOGRAFIA I REALITAT VIRTUAL 360º
Fotografia: Fotoperiodisme, Reportatge, Arquitectura, Retrat, Producte,...

KINOTHEQUE
Estudi audiovisual i fotogràfic:  Video Marketing Digital, Vídeos Corporatius, Fotografia 
de Producte i Esdeveniments.

KUEI EDICIONES
Edició i publicació de llibres i e-books (correcció, impremta, tramitació legal, difusió i 
venda).

L’ALTRE FESTIVAL
Esdeveniment cultural internacional que promou la col·laboració entre les Arts 
Escèniques i la Salut Mental. 

LUPAUART
Reciclatge de joguines. Manualitats i tallers amb producte reciclat.

LVM INTERNATIONAL TERROIR
Formació en vinicultura per a professionals de la restauració. Organització de tasts de 
vins als establiments agroalimentaris.

MEDICAL WRITER
Redactora mèdica especialitzada en oncologia. Creació de contingut tècnic, elabo-
ració de material de publicitat i màrqueting farmacèutic i divulgació científica. 

MELGAR STUDIO
Agència d'estratègia: estratègies de comunicació, creació de continguts de valor online, marca,...
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MERCÈ HOMAR
Difusió i assessorament en alimentació saludable i sostenibilitat ambiental.

NANOESCOPISTA
Tallers de divulgació científica, innovació i creativitat aplicat a entorns científics. 
Assessorament científic per a l’educació i empreses.

OLABAA
Disseny, producció i comercialització de joguines que posen en relació el joc i l'arqui-
tectura. 

PELOPURE
Disseny, fabricació i comercialització de coixins de lactància propis.

PROJECTE VOLAR
Ajuda a les famílies amb infants per gestionar canvis vitals mitjançant el joc i el conte.

PROYECTO STREGHETTA
Espai destinat al desenvolupament, difusió i pràctica de coneixements holístics i 
energètics aplicats al desenvolupament personal i l’autoconeixement. Teràpies 
alternatives.

SIKUREWEB
Consultoria digital: pàgines web i estratègies de comunicació; assistència i manteni-
ment d'infraestructures informàtiques; adaptació integral a les normatives de protec-
ció de dades.

UMAMI COMIDA CON SABOR
Menjar per emportar amb aliments de temporada i proximitat. Tallers per a gent amb 
intoleràncies o estils d'alimentació específics.

8 DONES
Formació en alimentació conscient, reeducació alimentària, hàbits saludables. 
Coaching, PNL, autoestima i intel·ligència emocional. 
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Acció Didàctica
Javier Marco Vicuña
Josep Francesc Borràs Juan
Ramón Pérez Becerra

Sobre Nosaltres

Projecte formatiu, adreçat a 
impartir accions formatives a 
col·lectius en situació de risc 
social. 

Àmbit

Docència i Certificats de 
Professionalitat.

Retorn

• Serveis d’orientació laboral per a 
col·lectius en risc d'exclusió social.
• Docència: classes de repàs. 
• Càpsules de formació i xerrades 
(administració i logística, màquines de 
control numèric, fusteria i filosofia). 
• Serveis d'orientació laboral. 
• Serveis esportius (monitor). 
• Serveis forestals i desbrossaments. 
• Cursos d'Autocad, modelat en 3D. 
• InterpretaCió de planells tècnics. 
Infoarquitectura. 

La Clota Cotreball
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Sobre Nosaltres

Traductora del rus, alemany i 
anglès al català i castellà.

Àmbit

Sector editorial, audiovisual, 
publicitat i noves tecnologies.   

Retorn

• Redacció, correcció i traducció de 
textos. 
• Mediació lingüística. 
• Classes d'espanyol per a estrangers. 
• Recolzament en activitats 
relacionades amb l'anglès, l'alemany o 
el rus. 
• Voluntariat en tot tipus d'activitats on 
pugui ser útil.

�������������
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Sobre Nosaltres

Estudi de disseny gràfic i desen-
volupament web amb diferents 
serveis: branding, editorials, retol-
ació, creació de webs. 

Àmbit

Disseny gràfic & Front-end 
development.

Retorn

• Disseny gràfic.
• Maquetació editorial.
• Disseny i desenvolupament de 
pàgines web.
• Voluntariat en actes creatius.

������������ ��������������� ������
������

03

La Clota Cotreball

AR Design
Anna Roman Noguera



Arte de cuidarte
Mar Córdova Murcia

Sobre Nosaltres

Acompanyament/Coaching en 
hàbits de vida saludable, amb 
especial atenció als hàbits 
d'alimentació.

Àmbit

Alimentació i Nutrició, Salut, 
Cures.

Retorn

• Tallers de cuina per a persones amb 
necessitats o en risc d’exclusió. 
• Assessoraments individuals i 
xerrades en hàbits de vida saludable. 
• Dinamització d’esdeveniments i 
activitats sobre alimentació saludable i 
l’autocura. 
• Divulgació dels projectes de La Clota 
i/o per activitats sobre la salut 
holística o integral. 
• Voluntariat en activitats en hàbits 
d'alimentació i meditació.
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Biable
Maria González de Gispert
Marta Rosique Vula

Sobre Nosaltres

Mediació per a la resolució de 
conflictes, en els àmbits familiar, 
laboral, escolar i comunitari.

Àmbit

Mediació.

Retorn

• Tallers a centres escolars pel foment 
de la pau i la no violència a través del 
joc.
• Tallers i xerrades a equipaments 
cívics i culturals sobre el benefici de la 
mediació.
• Ajudar a les associacions de veïns i 
veïnes en matèria de mediació i 
resolució de conflictes.
• Voluntariat.

La Clota Cotreball
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Sobre Nosaltres

Estudi de disseny d'estampats de 
moda sota criteris de sostenibili-
tat.

Àmbit

Moda sostenible.

Retorn

• Disseny d’elements diversos de 
comunicació / disseny gràfic.
• Suport en la producció de 
revista-agenda (maquetació).
• Suport en activitats de divulgació de 
moda sostenible.
• Voluntariat en activitats 
socio-culturals.
• Dinamització d’activitats com a DJ.

Bla&Co
Anna Blanco Sabate
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���
��������������

06



La Clota Cotreball

Sobre Nosaltres

Coaching, Teràpia Gestalt i Men-
toring dirigit a persones del 
col·lectiu LGTBI (apoderament, 
acompanyament i suport 
terapèutic).

Àmbit

Social i Humà.

Retorn

• Tallers i xerrades sobre Diversitat de 
Gènere i afectiva-sexual (orientació 
sexual, les diverses identitats i les 
expressions de gènere). 
• Dinamització i acompanyament de 
grups dirigits a persones del col·lectiu 
LGTBI. 
• Activitats culturals relacionades amb 
la visibilització del col·lectiu LGTBI. 
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Coaching & teràpia LGTBI
Sandra Toledano Gonzalez
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Sobre Nosaltres

Aplicació de sistemes 
informàtics a la construcció per a 
desenvolupar i aplicar criteris de 
gestió sostenible. Consultoria, 
formació i direcció de projectes 
BIM.

Àmbit

Tecnologia, Educació i Humà.

Retorn

• Mentoring, formació i consultoria per 
a emprenedors en fase d'ideació.
• Desenvolupament d'innovació 
tecnològica i investigació.
• Xerrades a escoles i instituts en 
àmbits diversos.
• Voluntariat de suport a entitats amb 
les tasques que necessitin. 
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Coloma & Armengol
Montserrat Armengol Aragonés
Eloi Coloma Picó
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Empoderamovimiento
Sonia Hernando Gimeno

Anna Jansen

Sobre Nosaltres

Foment de la cohesió i millora de 
les relacions socials basat en la 
diversitat, el respecte i la comuni-
cació positiva. Àrees de 
prevenció, detecció, avaluació i 
intervenció.

Àmbit

Teràpies creatives, social 
educatiu, diversitat i inclusió, 
intel·ligència cultural.

Retorn

• Tallers i xerrades per a famílies i 
equips professionals.
• Assessorament d'escoles i equips.
• Comunicació digital i disseny web.

������������������ �������������������������������� �����������������
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Sobre Nosaltres

Projecte d'experimentació i crea-
tivitat en arts plàstiques. L’art 
com a eina de teràpia per tothom.

Àmbit

Projecte artístic.

Retorn

• Dinamitzacions infantils en festes 
(tallers de pintura i dibuix entre altres). 
• Creació de peces artístiques, 
il·lustracions, possibilitat de pintar 
murs, persianes, peces de decoració 
teatral. 
• Participació i organització 
d’exposicions pròpies i d’altri. 
• Tallers i monogràfics de la tècnica del 
gravat.  
• Voluntariat. 

Elvira Mullieva
Elvira Mullieva
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Factor Escucha
Judith Gilabert Feldberg

Sobre Nosaltres

Cooperativa que té com activitat 
central la producció i comercial-
ització de biocarbó així com la 
sostenibilitat mediambiental, 
social i econòmica mitjançant 
productes que promoguin la 
reutilització, la reinserció social i 
l'economia circular.

Àmbit

Inclusió social i economia 
circular.

Retorn

• Tallers sobre la producció i la 
utilització del Biochar,  economia 
circular i emprenedoria social. 
• Activitats de conscienciació de la 
realitat dels menors que arriben al 
nostre territori no acompanyats, 
trencant estereotips. 
• Tour Social a empreses i col·lectius 
per conèixer de primera mà el teixit 
social del territori. 

11

��������������������������������������������� �������������

La Clota Cotreball



Familyness
Lydia Freixes

Sobre Nosaltres

Coaching i Mentoring dirigit a 
famílies i entorns amb persones 
amb mobilitat reduïda  i diversitat 
funcional.

Àmbit

Coaching i Mentoring.

Retorn

• Coaching i Mentoring (personal i 
grupal).
• Xerrades a escoles i instituts 
(experiència comunicativa a la 
ràdio/inclusió  diversitat funcional), 
plans de comunicació (màrqueting i 
RRPP).
• Voluntariat.

La Clota Cotreball
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Fonemagym
Anna Zapasna

Sobre Nosaltres

Integració de l’aprenentatge 
d’idiomes amb les pràctiques 
esportives, en programes dissen-
yats per optimitzar el temps lliure 
i d’oci, a través de mètodes i 
tecnologies respectuosos amb 
les capacitats cognitives. 

Àmbit

Noves tecnologies aplicades a 
l’educació, l’oci i l’esport. 

����������������������� ����������

Retorn

• Xerrades sobre la infoxicació 
(sobrecàrrega informativa) i les seves 
conseqüències en la salut mental i 
l’aprenentatge de les llengües.
• Traducció dels continguts, 
copywriting, preparació 
d’esdeveniments, voluntariat.
• Programes d’aprenentatge d’idiomes 
estrangers, amb metodologia 
tradicional i amb l’estimulació 
neurosensorial auditiva.
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Fotografia i Realitat Virtual 360º
Martí Fradera Bohera

Sobre Nosaltres

Fotografia (fotoperiodisme, 
reportatge, arquitectura, retrat, 
producte, etc.).

Àmbit

Fotografia.

Retorn

• Reportatge fotogràfic 
d'esdeveniments populars com la 
festa major.
• Formació en l’àmbit de la imatge 
digital.
• Fotografia-retrat de les entitats per a 
webs o xarxes socials.
• Realització de tours virtuals per 
botigues o equipaments del districte.

����������������������������
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Sobre Nosaltres

Estudi audiovisual i fotogràfic. 
Video Marketing Digital, Vídeos 
Corporatius, Fotografia de 
Producte i Esdeveniments.

Àmbit

Fotografia. Audiovisual.

Retorn

• Seguiment d’esdeveniments en 
fotografia i vídeo.
• Vídeos promocionals.
• Vídeo documental.
• Voluntariat.

Kinoteque
Sergio Sanz Antona
Beatriz Torres Borras
Rubén Carlos Torres Gómez

� ������� ����������������������������� ���������
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Sobre Nosaltres

Edició i publicació de llibres 
(paper i electrònic): correcció, 
impremta, tramitació legal, 
difusió i venda.

Àmbit

Editorial i Publicitat.

Retorn

• Xerrades en escoles i instituts sobre 
la publicació i edició.
• Suport a col·lectius que tinguin 
interès en publicar un llibre.
• Assessorament en la realització de 
manuscrits per publicar en llibres o 
revistes.
• Formació en publicitat, relacions 
públiques, màrqueting i ventes i suport 
a col·lectius que en tinguin necessitat.

������������������������������� � ���
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Kuei Ediciones
Erika Mabel Araya Araya
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L’altre Festival
Martina Cumova

Sobre Nosaltres

L’Altre Festival és un esdeveni-
ment cultural internacional que 
promou la col·laboració entre dos 
sectors: les Arts Escèniques i la 
Salut Mental. Treballem per 
millorar el  benestar i la inclusió 
de les persones amb i sense 
problemàtiques de salut mental a 
la societat.

Retorn

• Assessorament en màrqueting i 
plans estratègics (tercer sector i 
PIMEs). 
• Assessorament en captació de fons i 
recerca de subvencions. 
• Disseny gràfic (InDesign). 

La Clota Cotreball
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LVM International Terroir
Maria Victoria Cascon Gastelumendi

Alessandra Esposito

Sobre Nosaltres

Formació en vinicultura per a 
professionals de la restauració. 
Organització de tasts de vins als 
establiments agroalimentaris de 
barri per fomentar la venda del 
comerç de proximitat.

Àmbit

Viticultura / Comerç 
internacional

Retorn

• Formació en comerç internacional. 
• Assessorament en màrqueting, 
publicitat i estratègia comercial.
• Formacions i acompanyament per 
professionals HORECA, sobre 
reciclatge i sostenibilitat. 
• Coaching per la creació de noves 
empreses. 
• Creació d’esdeveniments sobre 
viticultura i sostenibilitat.
• Organització d’intercanvi cultural amb 
França amb comerços de proximitat.

�������������� �������������������������������������������� �������
����

18

La Clota Cotreball



Lupau Art
Maria Covadonga Requena

Sobre Nosaltres

Reciclatge de joguines. Manuali-
tats i tallers amb producte 
reciclat.

Àmbit

Artesania amb materials 
reciclats.

Retorn

• Tallers en xarxes socials per a gent 
gran.
• Companyia a gent gran.
• Tallers d'artesania-manualitats.
• Cuina i dolços.

La Clota Cotreball
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Medical Writer
Neus Cantariño

Sobre Nosaltres

Redactora mèdica especialitzada 
en oncologia. Creació de contingut 
tècnic (articles científics, projectes 
de recerca i material de formació ; 
cobertura de congressos), elabo-
ració de material de màrqueting 
farmacèutic i divulgació científica.   

Àmbit

Ciències de la salut i 
científico-sanitari.

Retorn

• Col·laboració en campanyes de 
màrqueting i publicitat.
• Correcció lingüística (anglès, català i 
castellà).
• Formació i xerrades científiques i 
mèdiques.
• Divulgació científica.
• Participació ciutadana al Consell de 
Salut i Àrees Bàsiques de Salut.

La Clota Cotreball
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Sobre Nosaltres

Estudi d’estratègia, de creació de 
continguts i de comunicació. 
Ajudem a les marques a 
definir-se, a connectar i comunic-
ar d’una forma única i personal, 
creant contingut de valor creatiu i 
efectiu, que expressi els valors de 
marca i la seva essència.

Àmbit

Estratègia de marca i 
comunicació.

Retorn

• Definició d’una estratègia de marca, 
d'un pla de comunicació i de la creació 
de continguts propis de marca. 
• Creació de l'estratègia de les xarxes 
socials.  Conceptualització i 
organització d'esdeveniments. 
• Definició de l'estratègia de captació i 
fidelització de clients (CRM). 
• Comunicació del projectes i les 
accions als mitjans de comunicació. 
• Redacció i correcció de materials de 
comunicació.

������������� ���������������������������

Melgar Studio
Carolina Melgar Jimenez
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Mercè Homar
Mercè Homar Martí

Sobre Nosaltres

Projecte destinat a la difusió i 
l'assessorament en alimentació 
saludable i sostenibilitat ambien-
tal. 

Àmbit

Alimentació ecològica i 
sostenibilitat ambiental. 

Retorn

• Donar suport en l’organització i 
divulgació del mercat de proximitat de 
la plaça Bacardí.
• Activitat de divulgació sobre 
alimentació i sostenibilitat, en el 
mercat de proximitat.
• Xerrades a escoles, instituts i espais 
de lleures.
• Voluntariat en activitats de les 
entitats i projectes comunitaris.

La Clota Cotreball
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Sobre Nosaltres

Tallers de divulgació científica, 
innovació i creativitat aplicats a 
entorns científics, assessorament 
científic per a l’educació i 
empreses.

Àmbit

Administració d'empreses.

Retorn

• Formació científica (educació i 
difusió). 
• Tallers a l'entorn de la idea Smart 
Education. 
• Exposicions i fires científiques. 
• Tallers d'innovació amb Design 
Thinking i Lego Serious Play. 
• Teatre d’improvisació.

Nanoescopista
Jordi Díaz Marcos
Enrique Conches

��������������������� �������������� ������������� �������������
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Sobre Nosaltres

Disseny, producció i comercial-
ització de  joguines que posen en 
relació el joc i l'arquitectura. Edificis 
de fusta per a jugar i incentivar la 
creativitat, la imaginació i la socia-
bilitat. Joguines resistents i perdur-
ables fetes amb materials respec-
tuosos amb el medi ambient.

Àmbit

Joguines i arquitectura.

Retorn

• Tallers a l'entorn de l'arquitectura, 
la ciutat i el joc.
• Assessorament arquitectònic a 
escoles (disseny de patis, espais de 
joc...).
• Assessorament arquitectònic o 
urbanístic a entitats (llicències, 
temes legals i projectuals).
• Recerca i estudi sobre la història 
dels barris.

Olabaa
Adriana Salvat

�����������������
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PeloPuré
Maribel Bernales Maestre

Sobre Nosaltres

Disseny, fabricació i comercial-
ització de coixins de lactància 
propis PeloPuré.

Àmbit

Artesania i fabricació pròpia. 
Disseny de producte.

Retorn

• Acompanyament al petit comerç 
sobre els recursos de l’administració.
• Coaching en comerços de proximitat
• Dinamització de trobades amb 
família sobre el vincle de la mare i els 
nadons.
• Voluntariat.
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Projecte Volar
Raffaella Pagano

Sobre Nosaltres

Ajuda a les famílies amb infants 
per gestionar canvis vitals 
mitjançant el joc i el conte, com 
ara l’inici de l’escolarització, el 
divorci i la mort.

Àmbit

Atenció a la infància i a les 
famílies.

Retorn

• Disseny gràfic.
• Taller conta-contes (gestió del canvi)
• Taller amb materials reciclats (FM).
• Acompanyament en hospitals 
(malalts).
• Voluntariat.

������������ ��������������������������� ������������
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Sikureweb
David Romero 

Sobre Nosaltres

Consultoria digital amb impacte 
social. Creació de pàgines web i 
estratègies de comunicació 
digital. Assistència i manteni-
ment informàtic per a pimes. 
Formació i assessorament. 
Adaptació integral a les norma-
tives de protecció de dades.

Àmbit

Consultoria informàtica.

Retorn

• Assessorament en l’autogestió de 
webs i coneixements digitals (entitats i 
petit comerç.
• Aplicació de normatives en llei de 
protecció de dades.
• Xerrades de seguretat digital.
• Consultes informàtiques.

La Clota Cotreball
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Proyecto Streghetta
Sol Guerrero

Sobre Nosaltres

Desenvolupament, difusió i pràctica 
de coneixements holístics i 
energètics aplicats al desenvolupa-
ment personal i a l’autoconeixement. 
Consulta individual (meditació, reiki, 
tarot i astrologia, gemmoteràpia, 
harmonització i energètica, lectura de 
registres akàshics).

Àmbit

Teràpies holístiques i energètiques.

Retorn

• Trobades obertes de meditació en 
grup i per a tots els públics en 
centres cívics i en centres geriàtrics.
• Tractaments de reiki per a gent 
gran.
• Tallers d’iniciació.
• Correcció lingüística de material 
gràfic.
• Traduccions de l’anglès i l’italià.
• Col·laboració en esdeveniments 
socials a l’aire lliure.
• Xerrades informatives.
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8 Dones
Elena Martínez Albertos
Mª José Mosoco Rega

Sobre Nosaltres

Equip interdisciplinari que ofereix 
tallers grupals i sessions individuals 
en alimentació conscient, reeducació 
alimentària, hàbits saludables, cuina, 
criança i educació pares-fills, 
intel.ligència emocional, empodera-
ment femení, reincorporació laboral, 
dols i pèrdues, Coaching i PNL.

Àmbit

Formació.

Retorn

• Xerrades formatives i 
informatives a diferents col·lectius 
que ho demanin. 
• Empoderament i acompanyament 
de dones. 
• Xerrades i acompanyament de 
malalts de càncer. 
• Treball amb persones grans o 
criatures. 
• Temes esportius.
• Altres temes a la natura.

La Clota Cotreball
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Umami
David Coronado 
Lakshmi Fabiani

Sobre Nosaltres

Projecte de menjar per emportar amb 
aliments de temporada i proximitat, 
treballant amb envasos sostenibles. 
Tallers per gent amb intoleràncies o 
estils d'alimentació com ara els 
vegans, vegetarians, sense lactosa o 
gluten, etc.

Àmbit

Alimentació saludable.

Retorn

• Tallers gastronòmics, xerrades i 
caterings per a tot tipus 
d'institucions. 
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Disseny:
AR Design

annarm.com
@annarm_design

Fotografia:
Martí Fradera

martifradera.com
@martifraderabohera

Aquest catàleg l’ha realitzat l’estudi de disseny gràfic AR Design i 

l’estudi de fotografia Martí Fradera, amb correcció de Neus 

Cantariño, com a contribució al territori d’Horta-Guinardó en el 

marc de La Clota Cotreball, projectes econòmics amb retorn social.

La Clota Cotreball és un projecte impulsat per Districte 

d’Horta-Guinardó i Barcelona Activa en el marc del Pla de 

Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó 2018 – 2022. Si 

vols formar part d’aquesta comunitat de cotreballadors i 

cotreballadores o si ets una entitat social i vols sol·licitar retorn 

social, escriu a laclotaespaicotreball@bcn.cat

Última actualització: 01/2020

La Clota Cotreball
-

Av. de l'Estatut 1-3

08035 Barcelona

667867575

laclotaespaicotreball@bcn.cat

barcelona.cat/pdehortaguinardo/laclotacotreball

-


