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Informe anual 2021. La Clota 

Cotreball  
 
Un any incert pels projectes però molt intens en els 
retorns 
 
 
La Clota Cotreball ha anat surfejant el 2021, mantenint l’equilibri i flexibilitzant cada 

moviment: es va quedar al costat dels projectes que van assistir a l’equipament, però també va 

acompanyar aquells que preferien limitar la seva mobilitat i minimitzar els contactes en espais 

tancats. Tot i aquestes circumstàncies, molts projectes es van mantenir ferms entre les restes 

del tsunami del 2020; un tsunami que, sense cap mena de dubte, va remoure les vides de 

tothom sense excepció, amb constants notícies desoladores que deixaven poc marge a 

l’esperança, però al mateix temps donaven peu a noves oportunitats i noves maneres de 

treballar que els projectes van adaptar i adoptar en la seva activitat professional (com la 

reducció dels desplaçaments gràcies a la comunicació telemàtica, l’increment de les vendes en 

línia, la creació de serveis específics també en línia,...).   

 

El 2021 s'estrenava amb 34 projectes, que englobaven un total de 44 persones 
cotreballadores. Finalitzava l’any amb 30 projectes i 46 persones allotjades (entre les quals 7 
persones becàries que gaudeixen d'un règim diferent). 10 projectes s’han incorporat  i 14 s’han 
donat de baixa per diferents motius. Els motius personals, de salut i/o la cura de persones 
dependents són alguns dels factors més destacats però, entre d’altres, també que 
l’equipament no acabava d’oferir-los espais adequats per a la seva activitat (com la cuina i/o 
sales polivalents per fer les seves activitats /tallers). 
 
Per a dur a terme les accions de retorn social han intervingut 481 cotreballadors/es de 34 
projectes diferents i se n’han beneficiat un total de  43 entitats del districte.  
 
Pel que fa a les demandes de retorn social, hi ha hagut 107 peticions i, tot i que han estat 
menys que al 2020, tant el número de retorns finalitzats (84) com el número d’hores 
executades (1.619) són força més que els 63 retorns i les 1.154 hores del conjunt de 2020. 
 
Respecte a les activitats d’enxarxament (que són aquelles que connecten l’equipament o les 
persones cotreballadores amb el territori, així com les activitats participatives dins la pròpia 
comunitat del Cotreball), durant el 2021 se n'han dut a terme 59:  
-11 accions dins de la comunitat (és a dir, els fòrums, reunions internes de periodicitat 
mensual). 

                                                       
1 La xifra de 48 persones i 34 projectes difereix de les 39 (+7) persones i 30 projectes que s’indicaven en 
el paràgraf anterior (la xifra del balanç final a 31 de desembre). El total de persones que han passat per 
LCC durant l’any 2021 és superior ( algunes de les quals, per exemple, s’han donat de baixa 
administrativa precisament per no haver fet mai retorn social i/o no haver fet ús de l’espai). 
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-33 trobades de l’equip gestor amb el teixit comunitari i amb els serveis tècnics del districte 
en la recerca de necessitats i oportunitats  i 3 activitats col·lectives de networking de 
persones i projectes residents a La Clota Cotreball (amb l’espai de la Innobadora; una reunió 
amb tècniques de districte (sobretot en clau dona i LGTBIQ+); i la trobada de Carmel Amunt 
amb els projectes agroalimentaris). 
 
L’any 2021, La Clota Cotreball ha donat servei de retorn social a 43 agents comunitaris (dels 63 
enxarxats des de l’obertura de l’equipament el 2019). Sense obviar els serveis de retorn 
interns que busquen beneficiar al conjunt de tota la comunitat cotreballadora 
 
Des del punt de vista comunicatiu, el 2021, La Clota Cotreball ha continuat amb l’estratègia 
online començada el 2020 que consisteix en:  
  
-d'una banda, la publicació quinzenal d’un butlletí propi (els usuaris del qual són principalment 
la comunitat del Cotreball i les entitats del districte): amb notícies destacades dels projectes 
allotjats, de les activitats de la comunitat, del retorn social i de les entitats del territori, i  
també aportant recursos per a empreses i persones emprenedores.  
 
-de l'altra, piulades setmanals, notícies mensuals sobre els projectes i sobre el retorn social 
així com notícies trimestrals de balanç general (totes elles es publiquen a les xarxes socials de 
Barcelona Activa i de Districte, així com a la pàgina web del Pla de Desenvolupament Econòmic 
d'Horta-Guinardó i al butlletí de Districte).  
 
Des del punt de vista comunicatiu, també caldria destacar la menció de l’equipament dins de la 

pàgina web d’emprenedoria de Barcelona Activa, (que anirà molt bé per a la captació de nous 
projectes). Finalment, comentar la presència de La Clota Cotreball en les Festes de Comerç del 
Carmel i de Sant Genís-La Teixonera  a la tardor per  mostrar-se  al territori. 
 
A nivell de captació de projectes es va optar per una estratègia de contenció. Amb les 
restriccions d’aforament degut a la pandèmia i el volum d’ocupació de l’espai per part dels 
projectes, es va decidir no fer accions de captació específica fins el mes de novembre. Així 
doncs, s’han fet 2 sessions informatives i la resta han estat demandes d’informació 
orgàniques, pel boca a boca o derivacions dels serveis d’assessorament de Barcelona Activa. 
 
En l’àmbit de l’acompanyament de projectes s’han fet dues trobades (una a inicis d’any i una 
altra després de l’agost) amb gran part dels projectes per saber com els  havia afectat la 
pandèmia i saber les necessitats d’acompanyament i seguiment que tenien. D’aquestes 
trobades s’han extret demandes específiques i accions respecte als espais prou significatives. 
En aquesta línia, s’ha traslladat un projecte del local verd al local blau per descarregar l’espai 
de material (es va posar una normativa específica a aquest espai per mantenir l’ordre). La 
cuina s’ha convertit en un espai polivalent ampliant així les possibilitats de trobada de les 
persones cotreballadores, les reunions i/o les videoconferències. Finalment, s’ha habilitat un 
espai a Torre Jussana per poder ampliar l’oferta d’espais als projectes allotjats (fet que ha estat 
possible per la col·laboració de l’equip gestor amb aquest equipament). Pel que fa a 
l’assessorament empresarial, al desembre es van activar les sessions individuals dels projectes 
amb un tècnic de Barcelona Activa (un cop al mes i de forma voluntària). 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/la-clota-cotreball
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30 Projectes econòmics residents 

46 Persones treballant al cotreball 

84 Accions de Retorn 

1.619h de servei a la Comunitat 

43 Actors Comunitaris 

59 Accions d’enxarxament 

 
Indicadors. La Clota Cotreball en números 
 

A continuació es presenta el 2021 a través dels números i els seus indicadors. Anirem fent 
referència puntualment a les dades del 2020, però han estat dos anys tant atípics que no es 
poden comparar ni agafar com a referència. Cal tenir present, com ja s’ha comentat en la 
introducció, que la pandèmia i la fluctuació de les seves onades ha tingut un paper molt 
rellevant en la gestió de l’equipament. 
 
 

1. PROJECTES I PERSONES COTREBALLADORES 
 

L’any 2021 va tancar amb 30 projectes actius, que suposen 39 persones d’alta: 27 dones i 12 
homes (a més de 7 persones becàries). 
 

Aquests números són resultat del que ha passat durant tot l’any: 
 

Cal destacar que durant el 2021 es va aturar l’estratègia de captació de projectes per les 
limitacions d’aforaments i les restriccions en els desplaçaments,  degut a la COVID-19.    
 

- Durant 2021,  
o Han arribat 49 peticions d’informació2 
o S’han valorat 14 projectes3 
o S’han incorporat 10 projectes, que han suposat 16 persones cotreballadores 

noves.  
o Hi ha hagut 14 projectes que han sigut baixa, el que ha suposat 21 persones 

cotreballadores que han deixat el cotreball. La pandèmia ha estat un dels 
factors més determinants a l’hora de tramitar baixes, tant de forma directa 
com indirecta. En relació al total de persones de baixa , els principals motius 
han estat4: 
 

                                                       
2 Inclou correus rebuts demanant informació i demandes realitzades per GAT 

3 Són els projectes que s’han arribat a presentar  

4 Baixes 2021 

a. Judith Gilabert / b. Familyness / c. Reperkutim i Biable / d.Gestimac / e. Umami, Mercè Homar, La vida es dansa 
i Isotonia / f. Sira Lobo, Mario Aldrey, Ecoediciones, Laia Orozco, L’altre Festival. 
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a. Baixa administrativa per incompliment de contracte: 1 persona d’1 
projecte 

b. Canvi de residència: 1 persona d’1 projecte 
c. Motius econòmics (feina alternativa al projecte): 6 persones de 2 

projectes 
d. Mes de prova no superat: 1 persona d’1 projecte 
e. L’equipament no s’adequa a les necessitats del projecte: 7 persones de 

4 projectes 
f. Altres: 5 persones de 5 projectes 

 

D’aquestes dades podem destacar que en l’apartat E, dos projectes eren de cuina i van buscar 
un espai on poder produir i vendre el seu producte, els altres dos casos es deuen a què els seus 
projectes van començar a tenir un volum important de serveis i necessitaven espais (que no té 
LCC) per fer tallers i formacions a públic final. 
 
En l’apartat F, són diverses les motivacions, però sobretot per temes personals de salut o cura 
d’altres persones (maternitats). 
 
 

Classificació dels projectes actius segons el seu sector 
 

El 67% dels projectes pertanyen a algun(s) sector(s) del PDE; mentre que el 33% es situen en 
sectors no prioritaris. És en el sector de l’art i la cultura on s’emmarquen un tant per cent més 
elevat de projectes, seguit del sociosanitari. Volem posar de relleu els projectes tèxtils que 
estan a La Clota Cotreball com a exponents de la necessitat d’aquests tipus d’espais. A més a 
més del taller verd, es va habilitar l’espai blau com a espai que acull projectes tèxtils. 
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La classificació dels projectes allotjats a 30 de desembre de 2021 per sectors, és la següent: 
 

 

- Sociosanitari, economia de les cures i serveis a les persones: Som amb tu cooperativa es dedica 
a l’atenció i a les cures de persones en situació de dependència;  també trobem el projecte 
de formació i mentoria de  Coaching & Teràpia LGTBI; alguns projectes d’acompanyament 
en la salut física i mental com Empoderamovimiento, Soledad Guerrero Bruja Urbana, El 
Poder de la vulnerabilidad (proposta d’acompanyament personal i especialista en dol);  i 
Semillas de Bambú (formacions en competències toves, pensament crític i lideratge propi).  
 

- Agroalimentari i sostenibilitat ambiental: la cooperativa Brots Ecosocial, Cèrcols  (serveis 
educatius en l’ámbit del menjador escolar amb criteris de sostenibilitat); més els projectes 

de fotografia gastronòmica de la Sarah Kusnadi i The Food Fill. 
 

- Art i Cultura: la il·lustradora Lucia Serrano, el projecte de traducció de l’Anna Guelbenzu,  el 
d’arts audiovisuals de Kinotheque, el d’artesania de Lupau Art i el d’arts plàstiques de 
l’Elvira Mullieva; també trobem a Fonemagym que integra l’aprenentatge d’idiomes; 
finalment, Patrocina’M, cerca de patrocinis en l’àmbit de la cultura i l’esport. 

 
- Sociotecnològic: Area Visual que desenvolupa un projecte de cartografia personalitzada i de 

proximitat; projecte d’arquitectura i BIM de Coloma&Armengol; de divulgació científica de 
Nanoescopista; i el programa informàtic del tipus airbnb d’Alessandro Poncini 
 

- Tèxtil: ai!culotte, un projecte de confecció de roba interior; Kalypso, de roba vintage; Miusutin, 
de roba respectuosa amb el medi ambient; i Amà Store, de confecció de bosses i bijuteria 
juntament amb Tlön Planet Bags, de tot tipus de bosses. 
 

- Serveis jurídics i empreses: l’Esther Almenar (consultora), i els projectes jurídics de Juan José 
Adrados (especialitzat en Propietat Industrial i Intel·lectual) i el de la Lourdes Ebozogo 
(especialitzada en dret d’estrangeria).  

 
- Altres: Meryac Store, mercat web amb productes de disseny artesanals i sostenibles. 

 
 

Al web del PDE es pot consultar el directori de projectes actius a la Clota Cotreball: 
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball 

 
2. OCUPACIÓ DE LA CLOTA COTREBALL (TEÒRICA) 
 
Durant molts mesos del 2021 les places disponibles a la Clota Cotreball 
es van mantenir al 50%. Després de les vacances d’estiu, es van ampliar 
al 70% i, tot i les següents dues onades de la pandèmia, ja no es van 
reduir més. Això dificulta el càlcul mig d’ocupació durant tot l’any, però 
sí que mostrarem l’ocupació en el tancament de l’exercici.  
 
Diem que és una ocupació teòrica perquè és la que es deriva dels 
contractes signats per les persones cotreballadores i la que marca la 
possibilitat de noves incorporacions, tot i que, per les restriccions  i les 
recomanacions del departament de salut de reduir la mobilitat, 
l’ocupació real no ha estat la mateixa. 
 
 
 
 

http://sandratoledano.com/
http://empoderamovimiento.com/
https://www.facebook.com/SolGuerrerof/
https://www.instagram.com/carral_manuel/
https://www.brotsecosocial.org/
https://sarahkusnadi.com/
https://thefoodfill.com/
https://thefoodfill.com/
https://www.instagram.com/_lucia_serrano/
https://www.linkedin.com/in/ana-guelbenzu-57000530/?originalSubdomain=es
http://kinotheque.com/
https://www.instagram.com/elartedeserfelizconlupauart/
https://www.instagram.com/elvira_mullieva/?hl=es
http://fonemagym.com/
https://patrocinam.com/
http://areavisual.cat/
http://colomaarmengol.com/
http://elnanoescopista.com/
http://aiculotte.com/
http://kalypso.es/
http://miusutin.com/
http://amastore.es/
https://www.tlonplanet.com/
https://www.linkedin.com/in/ester-almenar-4582357/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/juan-jose-adrados-herrero/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/juan-jose-adrados-herrero/?originalSubdomain=es
http://meryac.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
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El nivell d’ocupació de l’espai s’ha tancat el 2021 amb: 
 

- Espai groc: 70%  matins i 65% tarda 

- Taller verd: 82%  d’ocupació 

- Taller blau: 100% d’ocupació  

 
Va ser a partir del mes de Novembre que es va començar de nou amb la 
captació activa de projectes, en alliberar-se alguns espais de matins de 
l’espai groc per la baixa d’alguns projectes.  
 
 

3. ACTIVITATS A LA CLOTA COTREBALL 
 

Activitats d’enxarxament 
 

Durant 2021, s’han realitzat: 
 

12 accions a dins de la comunitat (entre formacions i fòrums). 11 fòrums5, la mitjana 
de participació de les quals és de 13 persones. D’aquestes activitats 10 varen ser en 
línia ja que es desaconsellaven les trobades de persones de forma massiva en espais 
tancats. Només el del més d’octubre va ser presencial i va tenir una gran participació 
amb 20 persones cotreballadores, deixant palès que hi havia ganes d’interacció 
personal. Els Fòrums presencials faciliten l’organització de dinàmiques més 
participatives i, per tant, més engrescadores.  També s’ha dut a terme 1 formació 
interna  en l’àmbit de la imatge de marca i la comunicació (a càrrec de Sarah Kusnadi).

                                                       
5 Els fòrums són l’espai de reunió de l’equip gestor amb la comunitat de cotreballadors/es. En aquestes 

es tracten aspectes relatius a les instal·lacions i a la gestió de l’espai, on es plantegen breus formacions 
en àmbits temàtics comuns i on es donen a conèixer els nous projectes incorporats. La periodicitat és 
mensual.  
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- 33 trobades de l’equip tècnic amb actors del territori: serveis municipals, tècniques 
d’àrea i de barri del districte, entitats i associacions, entre altres. 
 

- 11 activitats d’enxarxament dels projectes econòmics6. Els actors amb els que s’han 
fet les activitats han estat: 
 

o Carmel Amunt, Fundació 3 Turons, Centre Cívic El Carmel, Sala Polivalent 
Montbau, Torre Jussana, Casal Gent Gran Sant Genís, Escola d'Oficis Barcelona, 
Associació Hebe, Amics de la Gent Gran. 
 

El format d’aquestes trobades pot ser individual o grupal. En aquest sentit, cal destacar la 
trobada de Carmel Amunt amb els projectes agroalimentaris al mes de Febrer en l’entorn de  
Barcelona capital mundial de l’Alimentació sostenible per posar els projectes en comú; o la 
visita/trobada a La Clota Cotreball de Re-connectem el Carmel per conèixer l’espai i alguns 
projectes allotjats. 
 

 
4. RETORN SOCIAL 

 
- 107 retorns sol·licitats per part de 43 actors diferents, dels quals: 

 
o 84 han estat finalitzats. 

o 7 retorns es van acordar però no van ser finalitzats durant 2021 sinó que 

s’acabarien d’executar durant 2022. 

                                                       
6 Activitats en les que els projectes es reuneixen amb actors sociocomunitaris del territori per tal 

d’establir vincles de col·laboració de retorn social i/o professional entre ells, poden ser individuals (1-1) i 
grupals (més d’un cotreballador/a i/o més d’una entitat o servei). 
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o 9 han estat rebutjats, perquè no hi ha hagut persones cotreballadores 

disponibles o perquè era demanda que no corresponia als criteris d’un retorn. 

o 9 també han estat cancel·lats. Això implica retorns que havien estat acordats, 

és a dir, que tenien persona assignada, però que finalment no es poden fer 

(perquè no hi ha prou persones usuàries apuntades a l’activitat, per 

malaltia,...). 

 

A nivell de seguiment del retorn social:  
 
Les hores totals de retorn a fer el 2021 en funció de les persones cotreballadores ubicades al 

cotreball eren de 1.540 hores7. Se’n van executar realment 1.619 hores de les quals 1.479,5 

hores corresponien a retorns acordats aquell any ( implica una consecució de l’objectiu del 

96%) i 139,5 eren hores de retorn corresponents a retorns pendents de 2020. 

 
En un any que encara no hem arribat a una certa normalitat, en el què les onades de la COVID i 
les restriccions han anat marcant els temps i les dinàmiques del cotreball, creiem que són 
dades molt positives. Destaca el gruix de les hores executades (1.619 hores), corresponents a 
84 retorns finalitzats. Si bé és cert que han quedat pendents 113 hores que corresponen a 7 
retorns que encara no s’havien finalitzat quan es tancava l’any. 
 

Finalment, fent una mitjana de 30€/h, les accions de retorn social de La Clota Cotreball haurien 

tingut un valor aproximat de 48.570€ d’ impacte positiu en el Districte d’Horta-Guinardó al 

2021; com també sobre la ciutat de Barcelona, pel suport a l’emprenedoria i al 

desenvolupament de projectes econòmics, per mitjà de la cessió d’espais al Cotreball. 

 

 
TIPOLOGIA DELS RETORNS amb acord entre sol·licitant i projecte resident a LCC 
 

TIPOLOGIA DE RETORNS TOTAL ANY 2021 
% TOTAL 
ANY 2021 

TALLER SOCIOEDUCATIU 40 42 

ACCIÓ COMUNICATIVA 
 

27 28 

 ASSESSORAMENT 
 

10 11 

ALTRES 6 6 

VOLUNTARIAT 
 

5 5 

MANUFACTURA 
 

4 4 

DINAMITZACIÓ O ACOMPANYAMENT D’ACTIVITATS 
 

3 3 

TOTAL 95 100 

                                                       
7 Es descompta 1 mes de vacances, els projectes que estan en excedència i els projectes que són baixa a 

partir de que marxen. 
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Les accions comunicatives de retorn social (un total de 27) han deixat d’estar en la primera 

posició del rànquing, desbancades pels tallers socioeducatius (40, en aquest cas), seguits pels 

assessoraments de caire jurídic i dels voluntariats (10 i 5, respectivament). 

 

2021 ha estat l’any en què Barcelona es convertia en la Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible i les xerrades i tallers al voltant d’aquest esdeveniment han estat alguns dels 

protagonistes del retorn social, juntament amb les activitats en clau de gènere, d’educació 

sexual i d’apoderament en dates tan significatives com el 8 de Març (Dia Internacional de la 

Dona), el 26 de Novembre (Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones) i 

la Festa de L’Orgull del Carmel (FOK). Destaquem l’activitat sobre alimentació del projecte 

Cèrcols al Mercat del Carmel (aquí en teniu una mostra) o la Taula Rodona d’Emprenedoria 

Femenina amb les vivències i experiències de les empresàries del Cotreball (que podeu tornar 

a visualitzar aquí). I com no, totes aquelles activitats dirigides a la gent gran perquè es 

familiaritzessin amb l’era digital, poguessin socialitzar amb noves eines i cobrissin totes les 

seves necessitats afectives. En aquesta última línia, Casals de Gent Gran, l’Associació Nou 

Horitzó i projectes de ciutat com Radars i Amics de La Gent Gran van poder comptar amb un 

recurs humà i professional sense precedents: tallers d’smartphone, de xarxes socials, de 

meditació, de dansa teràpia, de creixement personal,... 

 

També ha estat un any en què La Clota Cotreball s’ha sumat a les campanyes que, des del 

Districte i Barcelona Activa, promouen al sector comercial, destinades a impulsar i digitalitzar 

el petit comerç (tals com Comerç a Punt, Bcn Market i el Bonus Consum). Un any en què fins i 

tot part dels residents de La Clota Cotreball es van animar a crear, desenvolupar i produir una 

campanya de Sant Jordi que es pot recuperar aquí , així com col·laborar en la producció  de 

https://www.youtube.com/watch?v=apFCnaygN80
https://www.youtube.com/watch?v=V461S7BD9QQ
https://vimeo.com/539572661
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vídeos promocionals del comerç per als barris de La Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Baix 

Guinardó, Horta, El Carmel, Eix Maragall i el Guinardó gravats i editats per Kinotheque. Tot 

plegat amb l’objectiu de promoure el consum local, de proximitat i, sobretot, una crida a fer 

barri; els barris del territori que han vist néixer, créixer i consolidar l’equipament i del qual se’n 

sent part integrant i integradora. 
 

 

 
 
ACTORS RETORN SOCIAL 
 

Al 2021 s’han incorporat 22 actors comunitaris a la xarxa de La Clota Cotreball (amb 18 dels 
quals s’ha executat retorn). Amb aquestes incorporacions fan un total de 62 actors 
comunitaris que han demanat retorn  des de que es va posar en marxa el Cotreball al 2019. 
 

Entre aquests actors trobem: 
 

- Serveis públics: centres cívics, casals de barri, centres de gent gran, espai de joves, 
biblioteques i el propi districte. 

- Ecosistema educatiu:  escoles,  instituts i AFAs diverses 
- Associacions o entitats: associacions de veïns i veïnes, fundacions, cooperatives, 

associacions de comerciants i altres entitats socials i culturals 
 

En aquest punt, afegim un mapa geolocalitzador dels actors comunitaris que han rebut retorn 
social. D’aquesta manera es pot veure on es concentren les accions de retorn i veure zones a 
potenciar. En la llegenda es pot visualitzar l’any d’execució, el nom de l’actor comunitari i el 
tipus del retorn social.  
 
 
 
 

 

 
 

Geolocalització dels retorns del 2021 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/nIX6Xktam2k
https://youtu.be/ZogzVmdXYC0
https://youtu.be/SPSz6dGJyCU
https://youtu.be/SPSz6dGJyCU
https://youtu.be/_AprliJQNXw
https://youtu.be/Krf9XKVJPo4
https://youtu.be/Ftlk1enlub4
https://youtu.be/u_nXg6b50lo
https://kinotheque.mypixieset.com/
https://bit.ly/3cCwYmU
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Geolocalització dels retorns desdel 2019 
 
 
 

 

5. COMUNICACIÓ 
 
Durant aquest 2021 es va consolidar el pla de comunicació iniciat al 2020 i que comentem a 
continuació.  Abans però, destacar que a banda del web8 de l’equipament (dins de la pàgina 
del PDE del districte) tenim un altre nou espai destacat dins de la web d’empenedoria de 
Barcelona Activa10, on es poden veure les empreses allotjades a l’espai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
8  
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-
cotreball 
10 

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/la-clota-cotreball 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/la-clota-cotreball
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/la-clota-cotreball
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/la-clota-cotreball
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/web/guest/la-clota-cotreball
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Aquest pla de comunicació té com objectiu fer crides a projectes econòmics i donar a conèixer 
el retorn social i les activitat d’enxarxament de La Clota Cotreball a través de les xarxes socials 
del districte d’Horta i Barcelona Activa. 
 
El Pla de comunicació consisteix en accions quinzenals, mensuals, trimestrals i anuals: 
 
Mensualment 

- Notícia explicant retorns fets o en marxa amb enllaç al directori de cotreballadors/es 
Es difon per xarxes socials del districte i als butlletins i correus que es consideri oportú. 
 

- Des de les xarxes socials de Districte i Barcelona Activa es realitzen piulades i difusions 
periòdiques.  
 

-1r dilluns: connexions entre cotreballador@s i/o entre 
cotreballador@s/equip gestor i les entitats  

-2n dilluns: retorn social (retorns finalitzats i/o d'altres novetats relatives al 
retorn social). 

-3r dilluns: crida a potencials sol·licitants d'espai del tipus: «Tens un projecte 
emprenedor? Vols formar part de #LaClotaCotreball? Registra't a la propera sessió 
informativa.» (mentre hi hagi places lliures). 

-4t dilluns: crida a les entitats del Districte del tipus: «Ets una entitat social del 
Districte d'Horta-Guinardó? Vols col·laborar amb #LaClotaCotreball? Consulta el 
directori de Projectes per informar-te de tots els recursos que tens al teu abast. Si 
tens cap dubte escriu-nos a laclotaespaicotreball@bcn.cat. I no oblidis subscriure't al 
Butlletí de LCC per estar al dia de totes les novetats que succeeixen a LCC.» 

 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/article-mensual-de-retorn-novembre_1131979
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/laclota_cataleg_170607_compressio.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/02/27163554/LaClota_Catàleg_compressed.pdf
http://eepurl.com/g7oduz
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Quinzenalment 

- Butlletí (veure annex 2) via correu electrònic per difondre informació de rellevància de 
les persones cotreballadores i de les entitats subscrites 

 
Trimestralment 
- Notícia resum del trimestre (dades globals, projectes incorporats, seguiment de retorn, 

aspectes destacables...) 
- Entrevista a projectes allotjats amb la idea de donar-los visibilitat.  
- Actualització del Directori de projectes (catàleg dels projectes econòmics residents on de 

manera breu es descriu la iniciativa empresarial, les persones promotores, les seves xarxes 
socials i un llistat de possibles retorns. L’objectiu principal del mateix és impulsar la 
demanda d’accions de retorn social). 

 
Visites, xerrades i sessions informatives 
 
Es realitzen activitats per mostrar l’espai a nous projectes i a persones interessades a 
esdevenir cotreballadores, així com a d’altres actors que es consideri adequat pels objectius 
del projecte.  
 
Durant el 2021 s’han dut a terme només 2 sessions informatives publicades al web 
d’emprenedoria de Barcelona Activa, amb una assistència de 7 persones (cap a finals d’any 
quan es van relaxar les mesures d’aforament). El fet és que les restriccions en els aforaments 
feia que hi hagués un overbooking del 160% en l’espai groc als matins; un cop relaxades les 
restriccions i ampliat l’aforament, es van iniciar de nou les sessions per a captar projectes. 
 
A més, diferents persones interessades s’han apropat, bé directament o bé demanant cita 
prèvia, al cotreball per conèixer-lo de primera mà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/la-clota-cotreball-surt-al-carrer_1112668
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/la-clota-cotreball-projecte-tlon-planet-bags_1097137
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/laclota_cataleg_170607_compressio.pdf
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ANNEX 1  
 
 

INDICADORS DEL RETORN PER ACTORS SOCIALS 
 

 TOTAL ANY 2021 

 Nº SOL·LICITUDS 
Nº RETORNS 

ACORDATS 

Nº RETORNS 

FINALITZATS 

MARTÍ CODOLAR 3 4 1 

LA CLOTA COTREBALL 10 11 11 

CC MATAS I RAMIS 1 2 1 

CASAL DE GENT GRAN SANT GENÍS 9 6 5 

AACIC-COR AVANT 3 3 3 

BIBLIOTECA CARMEL-JUAN MARSÉ 3 3 2 

TORRE JUSSANA 2 2 1 

DISTRICTE 4 3 3 

MERCAT D'HORTA 2   

CASAL DE CAN TRAVI 7 4 3 

CASAL DE GENT GRAN VALL 

D'HEBRON 8 9 10 

BARCELONA ACTIVA 2 2 2 

CENTRE CÍVIC CASA GROGA 1   

BIBLIOTECA MONTBAU 1 2 2 

CARMEL AMUNT 2 2 4 

AAVV La Clota  1  

CASA DELS XUCLIS-AFANOC 2 2 1 

SALA POLIVALENT DE MONTBAU 2 2 1 

AMICS DE LA GENT GRAN  3 3 

XARXA POPULAR HABITATGE HG   1 

CENTRE CÍVIC TEIXONERA 8 5 4 

FUNDACIÓ TRES TURONS 6 4 4 

ESPLAI SANT CEBRIÀ 1   

ASSOCIACIÓ SOM VÍNCULOS 1 1 1 

INSTITUT JOSEP PLA 1 1 1 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS 
GUINARDÓ 1   

CASAL FONT D'EN FARGUES 3 3 2 

FEM CARMEL 2 1 1 

INSTITUT VALL HEBRON 1 1 1 

NOU HORITZÓ 4 4 4 



  
 

    Avinguda de l’Estatut, 1-13. 0835. Horta-Guinardó. Tel. 667867575. Mail. laclotaespaicotreball@bcn.cat. 

17 

RADARS 1 2 2 

CAP EL CARMEL 1 1 2 

ASSOCIACIÓ SÀHARA HORTA 2 2 2 

MERCAT EL CARMEL 1 1 1 

CASAL GENT GRAN HORTA 3 2 1 

Associació Comerciants Carmel Comerç 2 1  

Associació Comerciants Sant Genís 1 1 1 

ESCOLA PAU CASALS 1 1  

CASAL GENT GRAN BAIX GUINARDÓ 1 1 1 

A GRANEL 1   

CAP HORTA 1   

CÀRITAS HORTA 1 1 1 

MAS GUINARDÓ 1 1 1 

TOTAL 107 95 84 

 
 
 
 
 

ACTORS COMUNITARIS TOTALS 
DES DE 2019 

 
 

1. A GRANEL 
2. AACIC-COR AVANT 
3. AAVV JOAN MARRAGALL 
4. AAVV LA CLOTA 
5. AFA ESCOLA PAU CASALS 
6. AFA ESPAI AIGUA 
7. AMICS DE LA GENT GRAN 
8. AMPA ESCOLA ELS PINS 
9. APASSOS 
10. APC VALL HEBRON 
11. ASS. COMERCIANTS EL CARMEL 
12. ASS. COMERCIANTS GUINARDÓ 
13. ASS. COMERCIANTS SANT GENÍS 
14. ASSOCIACIÓ HEBE 
15. ASSOCIACIÓ SAHARA HORTA 
16. ASSOCIACIÓ SOM VÍNCULOS 
17. BARCELONA ACTIVA 
18. BIBLIOTECA CARMEL-JUAN MARSÉ 
19. BIBLIOTECA MONTBAU 
20. CAP EL CARMEL 

21. CAP D’HORTA 
22. CÀRITAS HORTA 
23. CARMEL A LA VISTA 
24. CARMEL AMUNT 
25. CASAL D'AVIS SANT GENÍS 
26. CASAL DE CAN TRAVI 
27. CASAL DE GENT GRAN BAIX GUINARDÓ 
28. CASAL DE GENT GRAN VALL D'HEBRON 
29. CASAL GENT GRAN D'HORTA 
30. CASAL FONT D'EN FARGUES 
31. CC MATAS I RAMIS 
32. CC TAIXONERA 
33. CENTRE CÍVIC CASA GROGA 
34. CENTRE CÍVIC EL CARMEL 
35. CO TEATRE MAS GUINARDÓ 
36. DIABLES D'HORTA 
37. DISTRICTE 
38. ESCOLA FONT D'EN FARGUES 
39. ESCOLA PAU CASALS 
40. ESPAI JOVE BOCANORD 
41. ESPLAI SANT CEBRIÀ 
42. FED. COMERCIANTS 3 TURONS 
43. FEM CARMEL 
44. FUNDACIÓ NEN DÉU 

45. FUNDACIÓ TRES TURONS 
46. INSTITUT FERRAN TALLADA 
47. INSTITUT JOSEP PLA 
48. INSTITUT MPAL PERSONES 

DISCAPACITAT 
49. INSTITUT NARCÍS MONTURIOL 
50. INSTITUT VALL D’HEBRON 
51. LA CLOTA COTREBALL 
52. LA SALLE HORTA 
53. MANCOMUNITAT AVINGUDA 

ESTATUT 1-13 
54. MAS GUINARDÓ 
55. MERCAT D'HORTA 
56. MERCAT EL CARMEL 
57. NOU HORITZONS 
58. RADARS 
59. SALA POLIVALENT MONTBAU 
60. TORRE JUSSANA 
61. TROS DEL MARCEL·LÍ (ASS. 

HUMANS A LA TERRA) 
62. XARXA POPULAR D'HABITATGE 

D'HG 
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ANNEX 2 
 

Enllaç publicació mostrada més avall, corresponent al mes de desembre de 2021  
 

 

https://mailchi.mp/9eefe3efe591/actualitat-a-la-clota-cotreball
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