
Gràcia, capital 
del coworking

Editorial

El canvi ens 
agafa preparats

E ls canvis en el món del treball s'han 
accelerat de manera profunda i ir-
reversible arran de la pandèmia de 

la COVID-19. Els darrers vint-i-dos me-
sos, la transició cap al teletreball, les fór-
mules fl exibles i la conciliació ha donat 
passes de gegant. Al costat dels efectes 
devastadors de la pandèmia per a moltes 
economies i molts sectors, han aparegut 
noves energies i noves maneres d'em-
prendre i de treballar.

Grans teòrics de l'economia havien 
pronosticat aquesta "destrucció creati-
va". A Gràcia, potser sense ser-ne gaire 
conscients, s'havien anat posant els fo-
naments per afrontar-la des de fa anys.

Els espais de treball col·laboratiu han 
escampat aquests canvis pel districte, 
per antigues fàbriques o magatzems i 
pels baixos d'edifi cis, i ara ja n'hi ha una 
quarentena, la concentració més gran en 
molts quilòmetres a la rodona: Gràcia, 
capital del coworking.

Des d'aquests espais, milers de perso-
nes han començat i comencen a donar les 
primeres passes cap al seu futur personal 
i professional. El repte és que sigui un fu-
tur harmònic amb el dels nostres barris. 
Que l'enriquiment, en tots els sentits, si-
gui mutu, com ho ha estat fi ns avui.

Milers de persones 
comencen a donar les 
primeres passes cap 
al seu futur personal

Silvia Manzanera 

La relació de Gràcia amb el 
coworking, una fórmula 
de treball que va començar 
a fer les primeres passes a 
mitjans dels 90, és estreta. 

Amb una quarantena d’espais re-
partits al llarg i ample del distric-
te, aquesta manera d’organitzar-se, 
compartint lloc de treball tot creant 
sinergies i xarxes de coneixement, 
ha hagut d’adaptar-se als canvis 
dels darrers temps, una adaptació 
forçosa per la crisi sanitària, que ha 
colpejat dur el sector. "La resistèn-
cia depèn del pulmó econòmic”, diu 
Arnau Miquel, de Singular Cowork, 
“i no tothom pot resistir”.

Però també han sorgit noves 
propostes, fórmules que combinen 
espais de treball, de creació i d’ex-

posició i venda, o d’altres que han 
invertit en millores de les instal-
lacions i ofereixen serveis perso-
nalitzats per crear comunitat. 

Els orígens del coworking a 
Gràcia té nom propi, Kubik: fa més 
de vint anys un arquitecte es va 
instal·lar a la tercera planta de l’edi-
fi ci de Luis Antúnez, 6. Amb altres 
professionals del sector formen un 
estudi d’arquitectura i poc a poc al-
tres persones que volen dedicar-se 
a un nou àmbit emergent que pocs 

coneixen, internet, comencen a 
ocupar les taules de la segona plan-
ta. A dia d’avui cotreballen i coha-
biten una comunitat de més d'un 
centenar d'emprenedors a les tres 
plantes. A Kubik també se li atri-
bueix el naixement i consolidació 
de grans projectes: Atrapalo, Ideas 
for Change o En.red.ando. “Hi havia 
un company que va fer una base de 
dades sobre lents per a cinema i fo-
tografi a; es va fer milionari en un 
obrir i tancar d’ulls perquè ni tan 
sols als EUA tenien un cosa així. 
Va marxar a Califòrnia i la cosa es 
va disparar, però aquí no hi ha cap 
mèrit nostre; tot s’ho va guanyar 
ell”, explica Luis Ángel Fernández 
Hermana, cofundador de Kubik i 
de l’editorial En.red.ando.

Més enllà de la mitologia que pot 
haver-hi sobre el caràcter innova-

Segueix a la pàgina 2

L'origen del 
cotreball a Gràcia 
té nom propi: 
Kubik, amb més de 
20 anys d'història

Un coworker en una de les terrasses que ofereix l'espai Betahaus, al carrer Vilafranca, reformat recentment . Foto: Betahaus
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Una de les plantes que conformen Kubik, ubicat a Lluis Antúnez. Foto: Adrià Goula

Gràcia manté el pols com 
a capital del coworking i 
resisteix la crisi sanitària 
Més de 40 espais de cotreball comencen a remuntar, amb 
noves fórmules, després del sotrac causat per la pandèmia

dor dels projectes sorgits al cowor-
king, no hi ha dubte que la fórmula 
permet i facilita -generalment- una 
tipologia de professionals i pro-
jectes vinculats a la tecnologia, 
la creativitat o l’emprenedoria. 
“Editorials, disseny gràfic i audi-
ovisual, comunicació i publicitat, 
creació d’empresa o negocis digi-
tals, el perfi l és variat”, explica Fran 
Donegani, portaveu de Betahaus, 
franquícia europea i un dels grans 

Ve de la portada positiu”, assegura Jordi Subiras, di-
rector de Betahaus.

Els coworkings són normalment 
espais atractius, una ofi cina menys 
convencional i amb més serveis que 
a casa, amb zones comunes que 
permeten la sociabilització i un am-
bient confortable. "La gent estava 
cansada d'estar a casa i treballar 
en pijama", apunta el Francesc, co-
fundador de Sira10 (Verdi, 85), una 
proposta nova (acaba de fer l'any), 
que combina botiga, espai de tre-

ball compartit i sala per llogar a 
talleristes o col·lectius perquè ofe-
reixin la seva activitat. "Vam veu-
re que estaven tancant comerços al 
barri i vam pensar que això també 
era una oportunitat de dinamitza-
ció", afegeix el seu soci Adrià. 

Altres espais tenen un projecció 
més internacional. Per exemple, a 
Singular Cowork (Sant Agustí, 5), 

el perfi l dels usuaris és local en un 
70% i internacional en un 30%, 
però la majoria dels d'aquí treba-
llen per a clients estrangers o te-
nen negocis internacionals. El fun-
dador, Arnau Miquel, destaca com a 
punts atractius l’ambient idíl·lic de 
Gràcia, el preu "molt competitiu” 
dels serveis que presten i la concep-
ció molt tecnològica de l’espai." •

El creixement. En el terreny 
de les iniciatives institucionals, 
l'Espai Catalonia Clústers, a Milà 
i Fontanals, impulsat el juliol 
del 2016 per Acció, l'agència de 
la Generalitat, ha experimentat 
un creixement constant: de 7 
persones de 4 clústers del primer 
any als 24 actuals que agrupen 
més de 2.300 empreses i agents 
associats, amb una facturació de 
més de 69.000 milions d'euros.

Opinió convidada

Albert Castellanos Maduell, Secretari d’Empresa i Competit ivitat

Una eina de competitivitat

E n un món en constant transformació, impulsar 
iniciatives innovadores que generen valor com-
partit és crucial per contribuir a millorar tant 
la competitivitat empresarial com el benestar 
de la societat. Tot i que la pandèmia ens ha de-

mostrat la importància del treball fl exible, el coworking 
ha anat creixent en popularitat des de fa anys a causa dels 
enormes benefi cis que aporta. Tant pels autònoms com 
per empreses amb més treballadors, perquè ofereix tot 
el que fan les ofi cines tradicionals, amb els avantatges 
afegits de plans de pagament i tipus d’ofi cines més fl exi-
bles, així com un espai productiu i col·laboratiu orientat 
a ajuntar les ments més brillants d’una àmplia gamma 
de professionals. Cal aprofi tar aquesta oportunitat, ja 
que Barcelona és coneguda com una ciutat increïble per 
a nòmades digitals, emprenedors i autònoms. Per això 
en els darrers anys s’ha incrementat el creixement i la 
demanda d’espais de coworking.

La revolució del lloc de treball, a més, també ha can-
viat l’escenari de la ciutat. Avui en dia trobareu cowor-
kings a tota la ciutat, des d’antigues fàbriques i botigues 
fi ns a edifi cis sencers convertits en espais de coworking, 
cadascun d’ells amb un conjunt particular d’avantatges 
per adaptar-se als seus membres. En aquest sentit, des-
taca el districte Gràcia que compta amb més de 40 es-

pais de coworking, aportant molts benefi cis als graciencs 
perquè redueix els costos a les empreses i les fa ser més 
competitives. Però de l’altra, també contribueix a facili-
tar l’espai per al desenvolupament d’activitat econòmica 
en una ciutat tremendament densa i on l’accés a l’habi-
tatge és un problema social de primera magnitud. Les 
últimes dades de l’Ajuntament, de juny de 2021, indiquen 
com l’accés a l’habitatge és el quart problema identifi -
cat pels veïns de la ciutat, en el mateix percentatge que 
l’atur o les condicions de treball.

Com a secretari d’Empresa i Competitivitat estic par-
ticularment satisfet que des de Gràcia es faci aquesta 
aposta decidida per la col·laboració i innovació empresa-
rial, en la línia que està seguint el Govern i, en concret, el 
Departament d’Empresa i Treball. Ara, més que mai, cal 
fer les coses diferents. Transformar-nos i adaptar-nos al 
nou context, marcat per l’acceleració de reptes que són 
inexcusables, com la digitalització i la transició vers un 
model econòmic més sostenible.

En aquest sentit, vull destacar que el Govern té un 
ferm compromís amb la innovació empresarial i amb 
la generació d’ecosistemes d’innovació. I és que una de 
les qüestions més acceptades en l’àmbit empresarial és 
que la innovació és un dels motors de creixement més 
importants, i els espais de coworking no deixen de ser 

una innovació en la manera com entenem l’organització 
d’un factor tan important com el treball. Que Catalunya, 
durant el 2019, representi el 27,1% de la despesa en ac-
tivitats innovadores de l’Estat i hagi sumat un total de 
5.246,8 M€, un 5,8% més que l’any anterior ens fa mirar 
el futur amb confi ança. És també destacable que des de 
Catalunya liderem el nombre d'empreses innovadores, 
un 22,2% de l’estat espanyol. Però en un món global el 
lideratge estatal no és ni de bon tros sufi cient: en un mo-
ment de transformació profunda del model productiu 
cal ser molt més ambiciosos, cal continuar treballant 
per imaginar nous escenaris.

Per això, avui vull aprofi tar per fer arribar el meu 
agraïment a tota la comunitat empresarial gracienca 
perquè aquesta aposta pel coworking permeti consoli-
dar la competitivitat del conjunt del nostre teixit em-
presarial urbà de Barcelona en un moment certament 
complex pero ple (molt ple) d’oportunitats.•

Contribueix a facilitar l'espai per 
al desenvolupament d'activitat 
econòmica en una ciutat densa

de Barcelona, amb sis plantes i cinc 
terrasses amb vistes espectaculars. 
Betahaus, com molts altres, va pa-
tir amb el confi nament una dava-
llada signifi cativa dels usuaris. La 
resposta de l’espai davant la crisi 
sanitària va ser realitzar una forta 
inversió en mesures anticovid que 
ha representat una reforma signi-
fi cativa de l’espai. “Per nosaltres és 
prioritari la salut de les persones 
que venen a treballar aquí; en tot 
aquest temps no hem tingut cap cas 
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 1  Kubik Barcelona
 Luis Antúnez,  6. Tel. 93 4158740
 2  Agitacion Coworking Gràcia

 Sant Domènec 11 baixos. Tel. 93 
3041321
 3  Utopicus Gal·la Placídia

 Plaça de Gal·la Placídia,  1-3. Tel. 
93 4929059
 4  Àurea Gala Placicia

 Sant Gabriel,  22. Tel. 93 1592024
 5  El Pati de la Vila

 Sant Pere Màrtir,  24,  baixos. Tel. 
93 1488312
 6  Domènech 7

 Domènech,  7-9,  2n 2ª. Tel. 93 
6764242
 7  Monday Diagonal

 Riera de Sant Miquel,  1 bis. Tel. 
93 1767611
 8  Casa Seat

 Passeig de Gràcia 109
 9  Garden

 Planeta 12. Tel. 93 6242149
 10  Cadàver Exquisit
 Santa Clotilde,  6 baixos. Tel. 608 
922 136
 11  Sira10
 Verdi 85. Tel. 622 664 278
 12  7dos
 Verdi 72. Tel. 616 263 984
 13  LineCoworking
 Torrent d'en Vidalet 55,  local 1 i 3
 Ramon i Cajal 44. Tel. 659 937 799
 14  CAL TIP Cooperativa
de Coneixement
 Torrijos 72. Tel. 93 6398369
 15  Irreverent
 Plaça Revolució de Setembre 
1868,  2,  local 2. Tel. 674 286 361
 16  OSArq
 Aulèstia i Pijoan,  4. Tel. 655 300 
680
 17  Utopicus Clementina cowork
 Bretón de los Herreros,  9. Tel. 93 
4929059
 18  Gran de Gracia Coworking
Barcelona
 Gran de Gracia,  137 1º A. Tel.  629 
948 775
 19  Singular Cowork
 Sant Agustí 5,  2A. Tel. 93 2528430
 20  Talent&Co
 Llibertat,  13. Tel. 93 5005313

 21  Ateneu de Fabricació Digital
de Gràcia
 Perill,  8. Tel. 667 415 814
 22  Espai Catalonia Clústers
 Milà i Fontanals,  14-26. Tel. 93 
4767206
 23  La Pandora coworking
 Milà i Fontanals,  37. Tel. 640 264 
494
 24  CoMusicWork
 l'Alba,  1-3. Tel. 93 6323973
 25  Start2Bee Verdi Park Güell
 Albigesos 25-27 baixos. Tel. 657 
367 764
 26  Betahaus
 Vilafranca 7. Tel. 655 627 149
 27  Cabana
 Alzina 21. Tel. 629 228 023
 28  COCO Place
 Sant Salvador,  87. Tel. 93 1797287
 29  La Lola Coworking
 Sant Salvador,  109. Tel. 607 385 
418 
 30  Gràcia Work Center
 Passeig d’Amunt 7,  baixos. Tel. 93 
2509658
 31  Blitz Gracia Coworking
 Ca l'Alegre de Dalt,  55,  4t 2a. Tel. 
93 6243435
 32  Cwork Coworking Gracia
 Martí 110-112. Tel. 616 673 981 
 33  Coworking Gràcia
 Pau Alsina,  57,  1-1. Tel. 93 6672240
 34  GBC Gomis Business Center
 Gomis 34. Tel. 93 1596200
 35  Start2Bee Travessera
 Travessera de Dalt 33 baixos. Tel. 
657 367 764
 36  Start2Bee Escorial
 Escorial 180 baixos. Tel. 657 367 
764
 37  DepotLab Joanic
 Joaquim Ruyra 9-11. Tel. 655 173 
925
 38  Impuls Barcelona
 Travessera de Gràcia,  278. Tel. 93 
6113311
 39  MGCoworking
 Nàpols 343,  entresol A i B. Tel. 
699 570 305
 40  Attico Verdaguer
 Provença,  339. Tel. 682 256 796

El 
mapa del 
coworking
a Gràcia
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E
n un context tan complex 
com l’actual, fomentar l’eco-
nomia de proximitat basada 
en el talent propi de Bar ce-
lona és clau per reactivar 

el desenvolupament del territori. 
Enfortir el teixit empresarial local, 
fomentar l’ocupació de qualitat i 
promoure l’emprenedoria són acci-
ons prioritàries per avançar cap a un 
model de ciutat capaç de fer front 
als nous reptes que ha deixat la cri-
si de la COVID-19.

La capitalitat del talent 
i l’emprenedoria
Per treballar en aquesta direcció, 
és essencial facilitar als graciencs i 
gracienques la tasca d’emprendre, 
garantint l’accés a les eines i asses-
sorament necessaris per engegar i 
madurar els seus projectes. Els es-
pais d’incubació i cotreball són eco-
sistemes idonis per fer-ho, per la 
qual cosa Barcelona Activa disposa 
de diversos equipaments per tota la 
ciutat. Així doncs, si una persona té 
una idea, on la pot desenvolupar i 
convertir-la en una empresa?

El talent de Gràcia 
emprèn el canvi per 
un model econòmic 
col·laboratiu i sostenible
Els espais d’incubació i cotreball de Barcelona Activa 
impulsen l’emprenedoria, l’ocupació i els projectes 
de proximitat amb retorn social pel territori

Per les iniciatives relacionades 
amb l’economia social i solidà-
ria (ESS), un dels espais més des-
tacats a la ciutat és la comunitat 
d’incubació InnoBadora, que allot-
ja i dona suport a iniciatives amb 
pràctiques i valors de l’ESS, tot ofe-
rint-los recursos d’acompanyament 
i ser membres actius d’una comu-
nitat que a dia d’avui compta amb 
18 iniciatives. La Clota Cotreball és 
també un lloc idoni on desenvolu-
par projectes vinculats a l’ESS. Es 
tracta d’un recurs que té un do-
ble objectiu: donar suport a perso-
nes emprenedores que requerei-
xen d'un espai per desenvolupar el 

seu projecte, a l'hora que la seva 
presència al territori beneficia di-
rectament el teixit associatiu i so-
cial. Aquest benefici s’articula a tra-
vés de les accions de retorn social 
que porten a terme les persones 
que s’hi allotgen. Actualment, 32 
projectes i empreses formen part 
d’aquest equipament.

A més d’aquests espais, Bar-
celona Activa també compta amb 
altres centres d’impuls a l’em-
prenedoria, com la incubado-
ra Almogàvers, la incubadora de 
Glòries, la incubadora MediaTIC i 
el Parc Tecnològic; cada un especi-
alitzat en un sector.

Tinc una idea, qui em pot ajudar?
Per a totes les persones que tinguin 
un projecte entre mans i es trobin 
en procés de creació, acceleració, 
maduració, reactivació o reorien-
tació, Barcelona Activa disposa de 
recursos i serveis que poden do-
nar l’impuls necessari per sortir-
ne amb èxit. Si es vol emprendre 
en ESS, InnoBA proposa diferents 
recursos per les persones empre-
nedores i per organitzacions d’Eco-
nomia Social i Solidària: càpsules 
formatives de curta durada en àm-
bits com la comunicació, fiscalitat, 
finançament, tendències i oportu-
nitats de l’ESS i gestió d’organit-
zacions. En clau d’assessorament 
socioempresarial, hi ha el Servei 
d’Assessorament en ESS (SAESS) 
tant per a empreses i organitzaci-
ons com per a projectes, que comp-
ta amb una línia d’assessorament 
especialitzat per als sectors de les 
cures i del tèxtil sostenible i tam-
bé el Punt d’Acollida i Orientació 
(PAO), la porta d’entrada a tots els 
recursos d’InnoBA. En una altra lí-
nia, la CoAgenda és l’altaveu de 

Una sessió de formació a l’Ateneu de Fabricació. Foto JFB

Barcelona Activa té 
serveis per a totes 
les persones que 
tinguin un projecte 
en procés de creació

La personalitat del 
districte es basa 
especialment en les 
indústries creatives i 
culturals i el comerç

DiaiaDDiiaDiaggggonal
onal
on l
onal CòrCòrCòrsssegaegaegag

Biblioteca Jaume Fuster
Antena Cibernarium

Femar
Punt La

Seu districte
Servei d’informació per 
l’ocupació.
Fem feina, fem futur

Espai Jove La Fontana
Programes i serveis 
d’ocupació per a joves.

Ateneu Fabrica
Cibernarium Fa

 Accés obert a qualsevol 
persona de la ciutat

 Accés només per a persones 
residents de la zona

 Accés només a persones 
residents de la zona a través 
de derivació directa d’altres 
recursos
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A Gràcia, cada 
necessitat té 
el seu lloc
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Centre Cívic El Coll
Dispositiu TaB
Casa d’oficis barris sostenibles.
Fem feina fem futur joves

ació de Gràcia
amílies i TIC

l’ESS i la Innovació Socioeconòmica 
(ISE) de la ciutat, on es poden con-
sultar i publicar de manera gratuï-
ta formacions, tallers i altres acti-
vitats del sector. Més informació a 
http://barcelonactiva.cat/ess.

Les claus de l’ecosistema 
econòmic gracienc 
Per tal d’entendre la realitat graci-
enca i la importància d’un canvi en 
el model de ciutat que promogui el 
talent i l’emprenedoria com a mo-
tor econòmic, cal tenir en compte 
el paper dels actors i de la ciuta-
dania del districte de Gràcia en la 
construcció de propostes i iniciati-
ves que donin resposta a les neces-
sitats del territori. 

La idiosincràsia del districte i 
gran part de la seva personalitat 
passa per sectors prioritaris com 
les indústries creatives i culturals i 
el comerç, sector cabdal de Gràcia, 
que atesa la seva resiliència i dina-
misme ha sabut recuperar-se de les 
dificultats que ha tingut el sector 
en el darrer any. 

Gràcies a la interacció entre l’en-
titat i el districte, la participació i 
l’accés als recursos de Barcelona 
Activa per part dels veïns i veïnes 
de Gràcia ha augmentat notable-

ment durant l’últim any, especial-
ment les activitats de formació i 
innovació via online i les activitats 
vinculades, principalment, a la re-
activació econòmica.

Una estratègia plural per 
a un districte singular
La diversitat en l’activitat econò-
mica de Gràcia i la riquesa de l’ac-
tivitat veïnal, social i comunitària 
plantegen un escenari que afavo-
reix la generació constant d’inici-
atives socioeconòmiques. Sovint, 
però, aquest tipus de projectes no 
compten amb els recursos necessa-
ris per tirar endavant, fet pel qual 

el suport financer públic esdevé in-
dispensable. 

En aquesta línia, Barcelona Ac ti-
va, en col·laboració amb el distric-
te de Gràcia, ha posat en marxa un 
full de ruta per a la reactivació eco-
nòmica del districte 2021-2023, que 
integra un conjunt d’accions de de-
senvolupament econòmic impulsa-
des per l’Ajuntament i els actors del 
territori, amb la finalitat de contri-
buir a resoldre els reptes que té per 
davant el districte i reduir les desi-
gualtats socioeconòmiques entre 
els seus barris.

Qualsevol veí o veïna de Gràcia que 
cerqui feina o vulgui millorar les 
seves competències es pot adreçar 
a algun dels serveis de Barcelona 
Activa que s’hi ubiquen al districte, 

en els que s’ofereixen diferents programes, 
serveis, orientació, formació tecnològica 
i recursos en diferents àmbits. Per a més 
informació: www.barcelonactiva/treball.

En canvi, qui tingui una idea emprenedora 
o vulgui fer créixer el seu negoci pot acostar-
se a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (www.
barcelonactiva.cat/oae) per conèixer tots 
els serveis que s’ofereixen a les empreses, 
sol·licitar un ajut per contractar personal a 
través de Creafeina (www.barcelonactiva.
cat/creafeina) o buscar l’activitat més adient 
per a l’impuls del seu projecte emprenedor 
a través del web www.barcelonactiva.cat/
emprenedoria.

Fa ben poc, ja en temps de pandèmia 
s’ha estrenat el nou Ateneu de Fabricació 
de Gràcia, un espai de creació i formació 
vinculat a les noves tecnologies i, en 
especial, a la fabricació digital en 3D. A 
l’Ateneu, ciutadans individuals, però també 
entitats, organitzacions, universitats i 
empreses es poden implicar en un laboratori 
de creació (ajuntament.barcelona.cat/
ateneusdefabricacio/ca/ateneu-de-
fabricacio-de-gracia/). 

Una altra novetat és que l’Ajuntament de 
Barcelona ha apropat al districte el programa 
FEM FEINA, FEM FUTUR, d’orientació per 
l’ocupació i la reorientació professional, 
adreçat tant a la població en general com 
als i les joves. Més informació a www.
barcelonactiva.treball i, a més a més, totes 
les mesures de reactivació econòmica de 
l’Ajuntament al web www.maiensaturem.
barcelona.

Llegenda

 Població general

 Joves
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P odem dir sense embuts 
que el coworking a Gràcia 
és hereu o deutor del pas-
sat industrial del bar-
ri. Molts dels espais de 

coworking actuals estan instal-
lats en antigues fàbriques o magat-
zems industrials, que, d’aquesta 
manera, continuen acollint activi-
tats empresarials. 

Nous emprenedors i vells edi-
fi cis se’n benefi cien mútuament: 
mentre uns poden treballar amb 
comoditat en locals espaiosos, car-
regats de signifi cat, les antigues fà-
briques es rehabiliten i conserven 
així un paper clau en el procés de 
generació de riquesa i de treball.

Però això pot passar desaperce-
but. Poca gent de la placeta de Sant 
Miquel i dels voltants, per exemple, 
sap o recorda que als anys 50 del se-
gle passat, en el número 6 del car-
rer Luis Antúnez, hi havia una fà-
brica de sabates d’artesania. O que 
després hi va haver una fàbrica de 
marroquineria que segurament 
feia servir la mateixa maquinària i 
la mateixa matèria primera de l’an-

Vells edifi cis industrials 
s’han reconvertit en 
espais de coworking
On ara hi ha coworkers abans hi havia telers, 
impremtes o fàbriques de sabates

tiga fàbrica de sabates. Doncs ara, 
des de 1995, al mateix lloc hi ha el 
Kubik, el primer espai de cowor-
king que es va posar en marxa al 
barri (vegeu la pàgina 8).

En canvi, als carrers Domènech i 
Francisco Giner encara hi ha veïns 
que recorden el terrabastall que fe-
ien els telers de la fàbrica Cardona 
Peix dels números 7 i 9 del carrer 
Domènech. “Començaven a treba-
llar a les sis del matí i no acaba-

ven fi ns les deu de la nit”, explica 
la Rosa Juvé. “Un martiri de soroll 
tot el dia”. La fàbrica Cardona Peix 
va començar l’activitat el 1902 i va 
funcionar fi ns el 1968, quan va tras-
lladar l’activitat fora de la ciutat.

A l’Arxiu Municipal del Districte 
de Gràcia hi ha molts documents 
sobre les protestes del veïnat pel 
soroll d’aquella fàbrica, i tam-
bé per les vibracions que els te-
lers en funcionament provocaven 

a les cases del costat. Res a veu-
re amb la situació actual. Ara el 
carrer Domènech i els del voltant 
són tranquils i a l’antiga fàbrica 
s’hi han instal·lat diferents activi-
tats, totes “netes”, com l’espai de 
coworking Domènech 7. Ja fa molt 
de temps que van desaparèixer les 
molèsties del passat.

No és l’únic espai de coworking 
instal·lat en una antiga fàbrica tèx-
til de Gràcia. N’hi ha molts més, 
com el Blitz Gràcia Coworking, 
instal·lat en pis de Ca l’Alegre de 
Dalt, 55. Allà, des dels anys 50 del 
segle passat fi ns a fi nals dels 70 hi 
havia la fàbrica de gènere de punt 
Confecciones Selectas Dama, que 
també havia rebut queixes dels ve-
ïns i inspeccions ofi cials per causa 
de les molèsties o d’activitats que 
no tenien el permís corresponent.

Però l’edifici, en la cantona-
da de Ca l'Alegre de Dalt amb 
Providència, és molt més cone-
gut perquè durant molts anys va 
acollir la sala de festes KGB (des 
de 1984) o la Sala Beckett de teatre 
(des de 1991).

Un altre lloc amb passat tèx-
til és l'edifici de Torrent d’en 
Vidalet, 55, que va acollir la fàbri-
ca de gènere de punt de l’empresa-
ri Guillermo Raebel, d'origen ale-
many, des de 1915 fi ns als anys 60 
del segle passat. El poeta gracienc 
Miquel Saperas (1898-1978), nas-
cut a la Virreina i soci dels Lluïsos, 
va arribar a ser director comercial 
de l’empresa. Per cert, un descen-
dent directe de Raebel va traduir 
anys enrere al castellà una cone-
guda biografia crítica de Hitler. 
Doncs ara, als baixos de Torrent 
d’en Vidalet, 55, on abans hi havia 
uns magatzems de la fàbrica, hi ha 
els locals de LineCoworking.

Un altre cas de patrimoni in-
dustrial reconvertit és el de Sant 
Agustí, 5. En el passat, l’edifi ci era 
la seu de l’editorial Seix Anglada 
i s’hi feien llibres. Després va ser 
una escola d’idiomes i, fi nalment, 
es va dividir en diferents espais i 
es va convertir en un pol d’inno-
vadors, dissenyadors, arquitec-
tes, fotògrafs, il·lustradors... (com 
Cortés o Caterina Barjau). Al se-
gon pis hi ha ara Singular Cowork, 
successor directe de L’hort, que va 
començar l’activitat al mateix lloc 
fa set anys.

No gaire lluny hi ha l’Ateneu de 
Fabricació Digital de Gràcia, un 
equipament municipal al servei 
d’emprenedors i de la ciutadania 
en general. És al carrer Perill, 8, 
on abans hi havia l’antiga imprem-
ta de Manuel Baratech Sales, molt 
coneguda a tot Barcelona. Es deia 
Gráficas Fomento i va plegar el 
1984. En fi ... al número 12 del car-
rer Planeta hi ha l’espai de cowor-
king Garden, que als anys 40 del se-
gle passat havia estat una fàbrica 
de gomes i cautxú i, més tard, un 
magatzem de fustes.•

Els locals de Torrent d'en Vidalet eren magatzems d'una fàbrica tèxtil. Foto: J.F.B

Els telers de 
la fàbrica del 
carrer Domènech 
feien un gran 
terrabastall

Opinió convidada

Vanessa Sans, Director & Founder. Happy Working LAB

Una altra cultura del treball

S óc la Vanessa Sans, una veïna de Gràcia de 
tota la vida, fa deu anys que treballo des 
d'espais de coworking, de fet vaig muntar el 
meu el 2013 i ara per ara em dedico a ajudar 
a emprenedors i a empreses a desenvolupar 

i gestionar aquests tipus d'espais.
M'apassiona generar impacte positiu a través 

del coworking, tant en l'àmbit local com global. El 
coworking és una eina que transforma vides, comu-
nitats, organitzacions, cuitats i fi ns i tot països. Avui 
el coworking és una indústria en creixement que 
s'adapta al nou estil de vida de les joves generacions 
i soluciona les problemàtiques del mercat laboral, 
aportant benefi cis clau per a totes les parts de la ca-
dena de valor.

Sempre he defensat que el coworking a part de ser 
un espai, és una manera de treballar, una cultura que 
promou la fl exibilitat, la col·laboració, l'accessibilitat, 
l'autonomia, l'elecció, la transparència i la comunitat.

Actualment, la covid ha sacsejat la manera en què 

treballem, convertint el treball a remot en la moda-
litat de feina adoptada per una gran majoria d'em-
preses. Tot apunta al fet que ens dirigim cap a un 
sistema híbrid on els treballadors, per fi , tenim la 
fl exibilitat d'escollir des d'on volem treballar. I els 
espais de coworking són una bona opció per aquells 
que no poden treballar des de casa seva.

Al barri tenim un ventall d'espais per escollir, 
aproximadament uns 42. Cada espai de coworking al-
berga una comunitat amb una identitat única que la 
diferencia dels altres; es tracta d'escollir aquell espai 
que s'adapti a les necessitats personals de cadascú i 
que sentim que encaixem.

Com a espais de coworkings grans, recomano 
Monday; per aquelles persones apassionades per l'es-
port. Betahaus per les seves terrasses on es poden 
gaudir d'espectaculars vistes de Barcelona mentre 
que es treballa. Kubik, per si no ho sabies, probable-
ment sigui el primer coworking del món, els seus 
fundadors van ser uns visionaris. Utopicus és pel 
món més corporatiu. Depotlab pels emprenedors. 
I Aticco, a part de posicionar-se en molt poc temps 
com un dels líders del mercat, ha aconseguit conver-
tir-se un ecosistema innovador d'emprenedoria.

Pel qui prefereixi treballar des d'espais més petits, 
convido a conèixer Garden, un espai molt familiar. 
Cadàver Exquisit, un coworking que fomenta l'art i 
la creativitat. CoMusicWork, s'adreça a professionals 
de la música. Per gustos, colors! Si has de treballar, 
no et quedis a casa, treballa a prop de casa. Viu l'ex-
periència del coworking; seràs més productiu, el teu 
negoci creixerà, els teus contactes també, aprendràs 
coses noves, i a més faràs amics nous.•

Cada espai alberga una 
comunitat amb una identitat 
única; cal escollir on encaixem
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T enir taula fi xa en un espai 
de coworking a Gràcia, 
amb dret a anar-hi a tre-
ballar sempre que es vul-
gui, pot costar entre 150 i 

200 euros al mes per persona més 
o menys. Aquests son els preus 
més freqüents, d'acord amb les ta-
rifes que publiquen els espais de 
coworking a internet (de la qua-
rantena d’espais de coworking del 
districte, una trentena publiquen 
les tarifes en obert).

La quota mensual dona dret al 
paquet bàsic de serveis, que en ge-
neral consisteix en taula i cadira, 

Ser coworker 
per només 150 o 
200 euros al mes
Si s’opta per fer mitja jornada, 
la forquilla de preus baixa fi ns 
els 75 o 110 euros mensuals

connexions a la xarxa elèctrica i 
a internet, barra lliure de cafès i 
infusions, a banda dels serveis ge-
nerals d’aigua, llum, lavabo, nete-
ja del local i accés als espais co-
muns de distensió o al menjador. 
Són serveis quasi universals però 
poden variar d’un lloc a l’altre, so-
bretot a causa de la pandèmia, que 
ha obligat a fer restriccions en els 
espais d’ús comú per mantenir dis-
tàncies i prevenir contagis.

Es poden trobar preus més ba-

rats a Gràcia? I tant! Precisament, 
el món del coworking presumeix 
de la fl exibilitat en preus i serveis 
per adaptar-se a les diferents tipo-
logies d’usuaris, sempre dins del 
marge de maniobra de cada local. 
No és el mateix un espai que ocu-
pi tot un edifi ci, com el Betahaus 
del carrer Vilafranca, el Kubic de 
Luis Antúnez o el GBC del carrer 
Gomis, per exemple, que un altre 
que estigui en la planta baixa o en 
un pis d’una casa.

Una manera d’abaratir la factu-
ra mensual és optar per un lloc de 
treball fl exible. És a dir, renunci-
ar a tenir sempre la mateixa cadi-
ra i instal·lar-se cada dia on hi hagi 
un lloc lliure. També es pot optar 
per un horari reduït, per comptes 
de contractar l’opció 24x7 (24 ho-
res 7 dies a la setmana): només de 
dilluns a divendres, només en ho-
res d’ofi cina o només mitja jorna-
da. Així, si contractem taula i ca-
dira fl exibles a mitja jornada, la 
forquilla de preus baixa fi ns els 75 
(Depotlab, COCO Place) a 110 eu-
ros (Coworkingracia, OSArq) cada 
mes, amb un estalvi considerable.

Aquestes opcions reduïdes es-
tan adreçades sobretot a perso-
nes que no necessiten estar tan-
tes hores davant de l’ordinador 
–l’eina de treball universal– o que 
tot just comencen una activitat i, 
per tant, encara tenen pocs ingres-
sos. També hi ha tarifes pensades 
per a usuaris ocasionals i espo-
ràdics, o que senzillament volen 

veure què és això del coworking 
encara que no hagin decidit instal·-
lar-s’hi: l'espai de treball per un sol 
dia pot costar entre 10 (Kubik) i 29 
euros més IVA (Monday Diagonal, 
de la Riera de Sant Miquel), tot i 
que el preu més habitual està al 
voltant dels 20 euros (com en els 
casos d’El pati de la vila, Cal Tip, 
Comusicwork, Garden...).

També es poden llogar les sa-
les de reunions (entre 10 i 25 eu-
ros més IVA per hora, segons el 
lloc) o espais més grans per a fer 
esdeveniments. L’oferta és molt di-
versa i no costa gaire trobar una 
opció que encaixi amb el que es 
busca. Ara, a l'hora de comparar 
preus s’ha de tenir en compte que 
les tarifes que publiquen els dife-
rents coworkings de vegades inclo-
uen l’IVA i de vegades no: un detall 
important a l’hora de fer números! 
(tot i que els autònoms, quan fan la 
declaració a Hisenda, poden dedu-
ir dels ingressos l’IVA suportat de 
les despeses que tinguin).•

Els coworkings presumeixen d’espais exteriors, com el GBC del carrer Gomis. Foto: GBC

El servei bàsic és taula i cadira, llum, 
internet i barra lliure de cafès

Serveis Per 
Emprendre
Més de 1.700 serveis a l’abast de 
l’ecosistema emprenedor i de start-up, 
i més de 390 professionals experts que 
ofereixen suport a la creació d’empreses

C atalunya és un hub con-
nectat d’innovació i ta-
lent, ple d’oportunitats 
per a les persones em-
prenedores i les start-

up. La Generalitat de Catalunya, 
a través de la Direcció general 
d’Innovació i Emprenedoria, té 
entre les seves funcions l’elabo-
ració d’eines i d’instruments per 
a l'emprenedoria i la promoció de 
la creació d'empreses, a més del 
disseny i la planificació de pro-
grames per fomentar la cultura 
empresarial a Catalunya i adap-
tar-la als reptes del segle XXI.

Com a efecte de la crisi sani-
tària que ens ha tocat viure, hem 
pogut constatar la importància 
d’alguns elements que tant les 
administracions públiques com 
les empreses incorporem de ma-
nera sistemàtica: la sostenibili-
tat, la tecnologia, la innovació, la 
capacitat de resiliència, la flexibi-
litat i agilitat de noves respostes 
a l’entorn, però també la impor-
tància de la col·laboració, del tre-
ball en xarxa i de la intel·ligència 
col·lectiva.

En aquest sentit, la Di rec ció ge-
neral d’Innovació i Emprenedoria 
de la Generalitat de Catalunya 
ofereix serveis per a les perso-
nes emprenedores per garantir 
la creació de noves i millors em-
preses i, també, oferir el suport al 
canvi en nous models de negoci, 
innovació i transformació de les 

empreses que ho necessitin. I tot 
això, per garantir la competitivi-
tat i la sostenibilitat empresarial. 
A més, engega diferents progra-
mes i iniciatives per promoure 
l’ecosistema emprenedor.

En els requadres de l'esquerra 
expliquem quins són els serveis 
per a la creació d’empreses de la 
Direcció general d’Innovació i 
Em pre nedoria de la Generalitat 
de Ca talunya, que poden fer ser-
vir les persones emprenedores.

On em puc assessorar de 
manera gratuïta, amb una 

persona experta, si tinc una 
idea i vull muntar un negoci?

I si busco un servei concret 
en qualsevol entitat, 

sigui pública o privada?

Et pots adreçar a la Xarxa Emprèn, una xarxa d'en-
titats que presten serveis d'acompanyament i su-
port a les persones que volen constituir una em-
presa a Catalunya durant els primers anys de vida 
del negoci. Els objectius de la Xarxa Emprèn es ba-
sen principalment en:

-
presarial.

Barcelona a tot Catalunya, ajudant a néixer i créi-
xer empreses de qualsevol àmbit arreu del país.

-
crementar la competitivitat de l’ecosistema em-
prenedor.

Per accedir als serveis de la Xarxa Emprèn tan 
sols cal visitar el cercador d’entitats, l’Assessora’t 
del web de la Xarxa Emprèn (http://xarxaempren.
gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/cercador-
dentitats). Es poden fer cerques en funció de la lo-
calització territorial o dels serveis que ofereixen.

Et pots adreçar al mapa ServeisPerEmprendre. 
Centres de recerca, espais de prototipatge, esco-
les de negoci, centres d’assessorament, incubado-
res, coworkings... l’ecosistema emprenedor és molt 
més ampli del que un directori pot abastar.

#ServeisPerEmprendre és un mapa que recull 
molts dels programes, serveis i activitats (en cata-
là, castellà i anglès), que presten tant entitats pú-
bliques com privades arreu del territori, amb la fi-
nalitat d’oferir-los a través d’una única plataforma.

És una eina que proporciona màxima visibilitat 
i notorietat a les entitats i permet apropar els di-
ferents serveis a les persones emprenedores, per-
què tinguin més facilitats a l’hora d’emprendre i 
coneguin ràpidament que està passant en l’ecosis-
tema emprenedor.

Per tal de facilitar l’accés als serveis, s’han dis-
senyat diferents accessos pel tipus de servei o pel 
tipus de negoci o, simplement, clicant directament 
al cercador (http://serveisperemprendre.gencat.
cat/serveis-per-emprendre/cerca).

“El principal avantatge 
del coworking és 
l’ambient de treball 
i la innovació”

M
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Director del Laboratori de 
Xarxes Socials d’Innovació 
(lab_RSI) i del projecte 
Coladepez, la trajectòria del 
periodista i especialista en 
tecnologies de la informació 
i la comunicació Luis Ángel 
Fernández Hermana està 
lligada a la de Kubik, el 
primer coworking d'Espanya. 
Amb 23 anys d'història, han 
desenvolupat una associació 
indisoluble amb internet, 
sent testimonis de primera 
mà de com la xarxa ha 
transformat la societat.

El naixement de Kubik està, doncs, estretament vin-
culat a internet. Com van ser els inicis.
Eren generalment professionals liberals que es dedi-
caven a fer projectes en aquest sector. La cosa va crei-
xent, venen més persones que necessiten d’un espai 
per treballar i fem un salt perquè veiem que ens hem 
de començar a organitzar. La gent va venint però no 
sabies a què es dedicava cadascú. En un principi no-
més es necessitava connexió a la xarxa. 

I quin és el salt organitzatiu?
El següent pas és fer reunions setmanals per explicar-
nos què estem fent, però ni tan sols sabem que estem 
fent un salt. Vam començar a proposar-nos coses veri-
tablement insòlites. 

Per exemple?
Érem molt radicals i com ningú ens deia si estava bé 
o no, al principi no deixàvem que hi hagués projectes 
iguals que poguessin competir entre ells. I ens va sem-
blar el més normal del món. Però aquesta regla va du-
rar molt poc perquè no tenia cap sentit. Gairebé tots 
treballàvem amb internet des del principi. Durant una 
època va començar a haver-hi negoci intern perquè a 
fora les empreses estaven en bàbia. 

Hi ha molta mitologia sobre la creació d’aquests pro-
jectes als coworkings… 
Sí, és generalitzat. El tema fonamental és que estàs 
allà dins, tots junts, i el tipus d’organització que t’apli-
ques. El que vam fer de reunir-nos cada setmana va 
ser molt important, perquè encara que no ens féssim 
cas, era clau aquest compromís de venir i explicar-te. 

Quina infl uència o conseqüències va tenir això?
A internet hi ha una regla molt important: tu partei-
xes del punt zero, el dia que neixes dins d’internet, 
i a partir d’aquí vas desenvolupant la teva vida, que 
ningú més la comparteix, i vas madurant. A Kubik i 
altres (en els pocs coworkings que hi havia llavors) la 
gent s’esforçava molt en fer feines que pocs entenien 
i que pocs volien pagar, almenys fi ns que no arriba-
ves al punt dos. I en aquest sentit els coworkings sí 
son importants i Kubik també pel fet de crear aquesta 
imatge d'“aquí estan passant coses”, o “aquí hi ha gent 
que crea un sector que no existia”. Els coworking, i 
Kubik en particular, van donar les condicions per de-
senvolupar aquest tipus de projectes.

Quines mesures vau posar en marxa?
Quan entrava algú se li donava d’alta a la llista de dis-
tribució que et permetia informar de temes professi-
onals o explicar que tenies una taula que no feies ser-
vir per si algú la volia. El teu missatge arribava a tot 

l’edifi ci. Teníem coses molt modernes que en les em-
preses convencionals ni es plantejaven. Molts van des-
cobrir facetes d’internet gràcies al coworking.

Quins van ser els efectes al teu projecte en particular?
Primer teníem un sistema de cinc llistes de distribu-
ció i un equip de moderadors i gestors. El següent pas 
d’aquest procés va ser el Campus de Mataró. Quan 
Kubik comença a sonar, les visites s’incrementen i ve 
molta gent interessada en saber què fèiem. A fi nals 
dels 90 ve el director del TecnoCampus de Mataró, lla-
vors una ciutat en fallida i desesperada, un desastre 
econòmic i social. Durant el recorregut li diuen que 
nosaltres fem xarxes de coneixements. Ningú entenia 
què era (ni ara tampoc) i em demana que li expliqui si 
això pot funcionar a Mataró. El resultat va ser un dis-
seny millorat de En.Medi@, el disseny central del que 
és fi ns a dia d’avui les xarxes de coneixements. 

I pel que fa a la resta de serveis típics?
D’aquestes reunions vam passar a tenir la necessitat 
de tenir una cuina. Ara és un element imprescindible 
de tots els coworkings. Cert que amb els anys, amb 
l’entrada de nova gent, les dinàmiques canvien; cada 
vegada hi ha menys gent a les reunions perquè se so-
lucionen les coses de forma diferent, la llista de distri-
bució es fa cada vegada més instrumental. 

Com es projecta el coworking cap a l’exterior?
Amb motiu de la celebració del cinquè aniversari de 
En.Red.ando on venia gent d’arreu, vam demanar ca-
dires a l’Ajuntament, i allà no tenien ni idea de la nos-
tra existència, tot i que ja havíem fet un camí que ens 
reconeixia com el primer coworking d’Espanya. Crec 
que hem estat molt introspectius.

Creus que de portes enfora la gent no té idea de què 
passa a Kubik?
El coworking ha de tenir un equip de gestió igual que 
els hotels, que estan guanyant terreny a l’hora de po-
sicionar-se com a espais per a esdeveniments per a 
les empreses. No pot ser que a Gràcia el Districte no 
conegui els serveis que poden donar els coworkings a 
la població. És essencial que tingui una projecció ex-
terna perquè implica una font de fi nançament; per 
exemple ara disposem d’una sala que es pot llogar per 
fer activitats. El coworking hauria de formar part de 
la vida quotidiana del territori on estan.•

“El coworking hauria de formar part de 
la vida quotidiana del territori on està”

Luis Ángel Fernández Hermana
Cofundador de Kubik

Fernández Hermana en un racó de Kubik. Foto: S.M.


