
PROJECTE DE COOPERACIÓ COWOCAT_RURAL 



Introducció 
  

  COWOCAT_RURAL és un 
projecte de cooperació en què 
participen 10 grups d’acció 
local de Catalunya i que 
sorgeix de la necessitat de 
promoure l’emprenedoria 
m i t j a n ç a n t l ’ ú s d e l e s 
Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC) en 
l’entorn rural català.   
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Introducció 
  

   
El cotreball (coworking) és una manera de treballar que permet que diversos 
professionals independents de diversos sectors comparteixin una mateixa oficina o 
un mateix espai de treball on es fomenta la col·laboració, el treball en un espai 
comunitari i multidisciplinari, i el treball en xarxa.   

   
Què és el coworking? 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Coworking 
 
 
 

 Compartir:  
Projectes, serveis bàsics, banda ampla, espai de treball... 
Relacionar-se:  
Foment de relacions, contactes, idees, projectes... 
Professionalitat:  
Seriositat, projectes, bona feina, treball... 

   
Els valors del coworking 
 
 
 



Accions executades   

 1. Identificació dels dinamitzadors. 
 
2. Identificació dels espais. 
 
3. Formació dels dinamitzadors. 
 
4. Identificació de professionals com a futurs coworkers. 
 
6. Web COWOCAT_RURAL. 
 
5. Jornada divulgativa. 
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Identificació de professionals a cada 
territori participant amb un perfil 
adequat per desenvolupar la tasca de 
dinamitzador d’un espai de coworking. 
 
 
Realització d’entrevistes personals 
amb aquests professionals per 
conèixer les seves competències i 
explicar-los els objectius del projecte 
COWOCAT_RURAL. 
 
 
En total 10 dinamitzadors seleccionats. 
 
 

Dinamitzadors 
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Identificació d’espais a cada territori 
participant amb unes característiques 
adequades per a ser habilitats com a 
possibles espais de coworking. 
 
 
Visita als espais i elaboració d’una 
fitxa amb les seves característiques. 
 
 
En total 15 espais identificats en els 
territoris rurals catalans. 
 
 

Espais 
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  Sessions formatives individuals a cada territori per tal de capacitar els futurs 
dinamitzadors en matèria de coworking i teletreball. 

 
  Sessió formativa grupal per capacitar els dinamitzadors en el coneixement de 

les eines TIC necessàries per treballar a distància i com aplicar-les en els 
espais de coworking rural. 

 
  Visites formatives a espais de coworking de Barcelona per tal de conèixer 

altres experiències. 
 
  Aquestes formacions han estat obertes també al personal dels grups i a altres 

agents implicats amb el desenvolupament socioeconòmic del territori. En total 
s’han format 60 persones. 

 
 

   
Formació 
 
 



   
Sessió formativa grupal sobre eines TIC per treballar a 

distància i com aplicar-les als espais de coworking rurals 



   
Visita a l’espai de coworking CREC - Centre de 

Recursos per a emprenedors i ciutadants 
 
 



   
Visita a l’espai de coworking Valkiria Hub Space 

 
 



   
Visita a l’espai de coworking Apha espai 
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Realització d’entrevistes a futurs 
coworkers dels territoris rurals. 
 
 
En total 103 entrevistes realitzades a 
professionals de diferents àmbits: 
 
  
Informàtics, community manager, 
enginyers, dissenyadors, coachings, 
fotògrafs, ambientòlegs, psicòlegs, etc.  
 

   
Coworkers 
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http://www.cowocat.cat/cowocat-rural/ 
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