
Espai Kowo - Espai de coworking a Amposta (Consorci Intercomarcal d’Iniciatives  
Socioeconòmiques)

GAL coordinador:  
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

Persona de contacte:  
Begoña Garcia Barco - info@cowocatrural.cat

Socis: 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-  
Oriental de Catalunya 
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 
Associació Leader de Ponent 
Consorci Leader Pirineu Occidental 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Altres agents implicats:  
Diputació de Tarragona  
Associació Coworking de Catalunya  - Cowocat 
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital 
INS Julio Antonio de Móra d’Ebre 
PIMEC JOVES 
Institut Català de les Dones a les Terres de l’Ebre 
Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre 
Universitat Rovira i Virgili

Àmbit d’actuació:  
Territori del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques i tots 
els municipis dels territoris cooperants

Més informació:  
www.cowocatrural.cat     
L@cowocatrural - #cowocatrural 

El projecte

El projecte de cooperació “Cowocat_Rural” vol potenciar la creació 
d’ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i fomentar els 
valors del coworking i del teletreball en els territoris que participen 
al projecte. 

D’aquesta manera, parteix de la necessitat de promoure 
l’emprenedoria mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, i fer-ho tractant de transferir la pionera experiència 
de coworking en l’àmbit rural sorgida a Riba-roja d’Ebre (espai Zona 
Líquida), l’any 2014.

“Cowocat_Rural” treballa doncs per atraure i fixar capital humà 
qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de 
talent: un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris.

Objectius

Els objectius generals del projecte es centren en:
•	 Difondre el coworking com una nova manera de 

treballar a través de les TIC a l’entorn rural.
•	 Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre 

els emprenedors dels territoris rurals.
•	 Sensibilitzar i crear sinergies amb altres territoris rurals 

en la difusió del coworking.
•	 Atraure talent i fixar població a l’entorn rural.

Públic objectiu

“Cowocat_Rural” és un projecte de caràcter no productiu, tot i que 
incideix de manera directa en l’economia dels municipis rurals de 
Catalunya, i promou la col·laboració, interacció i cooperació entre 
professionals del territori per la generació de nous projectes. Amb tot, 
els públics objectiu del projecte són els següents:

•	 Espais de coworking de l’entorn rural de Catalunya.
•	 Professionals freelance del territori.
•	 PIMEs i microempreses.
•	 Nous/ves emprenedors/es.
•	 Persones, entitats o administracions interessades en el 

coworking i/o que tenen en ment la creació d’un espai. 

Accions

“Cowocat_Rural” divideix les seves accions en diferents línies de 
treball:

VERTEBRACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’UNA XARXA D’ESPAIS DE 
COWORKING I PROFESSIONALS, I CREACIÓ DE SINERGIES ENTRE ELLS 
Creació d’una base de dades de coworkers i professionals rurals, que 
permeti conèixer i interconnectar les persones que formen part de 
l’ecosistema de coworking de l’entorn rural català.

•	 Suport als espais de coworking, públics o privats, existents 
als territoris participants.

•	 Disseny d’una plataforma digital per fomentar el treball en 
xarxa de coworkers i espais de coworking rurals.
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Territori Talent



•	 Organització de trobades de networking entre coworkers de l’àmbit rural, en les quals 
es fomenti la generació de projectes, el sorgiment de sinergies de treball col·laboratiu, 
tot treballant la complementarietat de les necessitats professionals dels participants.

•	 Impuls d’una taula de treball de dinamitzadors/es d’espais de coworking territorials, 
amb l’objectiu de definir les accions i línies de treball futures a desenvolupar des del 
projecte.

SUPORT A LA CREACIÓ D’ESPAIS DE COWORKING EN L’ÀMBIT RURAL
•	 Elaboració d’una guia metodològica per a la implantació i dinamització d’espais de 

coworking en l’entorn rural.
•	 Assessorament en coworking rural i en la creació i dinamització d’espais. “Cowocat_

Rural” ofereix un servei d’assistència tècnica (amb visites a domicili o a través de 
reunions via Skype) dirigit a donar suport a persones, entitats o administracions 
interessades en el coworking i/o que tenen en ment la creació d’un espai a l’entorn 
rural català. 

DIFUSIÓ DEL COWORKING EN ENTORNS DE CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
Amb la intenció de donar a conèixer el coworking entre diferents col·lectius, com el dels joves o el 
de les dones, el projecte contempla la vertebració d’una sèrie de programes i accions:

•	 Programa de foment del coworking a les universitats.
•	 Programa Pilot de foment del coworking entre estudiants de secundària.
•	 Jornada de foment del coworking entre emprenedores de l’entorn rural.

COMUNICACIÓ DEL PROJECTE I DE L’ECOSISTEMA DE COWORKING RURAL CATALÀ
Comunicació i difusió del projecte, dels espais i dels professionals que formen la xarxa, a 
través de la plataforma www.cowocatrural.cat i les xarxes socials.

I de manera immediata, es preveu seguir incidint en la dinamització i suport a la xarxa i ecosistema 
de coworking rural català a través de:

•	 L’articulació d’una “Coworking Visa Rural” que permeti, promogui i faciliti la mobilitat 
dels professionals de la xarxa i d’altres territoris entre els espais de coworking rurals.

•	 Posar a disposició dels diferents espais de la xarxa un servei professional i especialitzat 
d’assessorament en coworking.

•	 La creació d’experiències de treball i vacances als espais de la xarxa “Cowocat_Rural”.

A més, el projecte es vol obrir a d’altres territoris, i transferir l’experiència pionera de l’ecosistema 
de coworking rural català a través de projectes de cooperació interterritorials i transnacionals.

Resultats

A través del projecte s’ha aconseguit: 
•	 Identificar i recolzar als més de 130 professionals que formen part de la base de dades 

de coworkers i professionals rurals.
•	 Organitzar 5 trobades de networking entre coworkers de l’àmbit rural, amb més de 

60 assistents.
•	 Organitzar el “Catalunya Coworking Day”, una jornada formativa, de difusió i 

d’intercanvi d’experiències amb més de 50 participants (Móra d’Ebre – 2016).
•	 Participar en diferents fòrums de debat sobre coworking, innovació i emprenedoria 

com: Coworking Spain, Coworking Day BCN, BIZ Barcelona, Fira Innova i Fòrum 
d’Ocupació de la URV Terres de l’Ebre, entre d’altres. 

•	 Realització d’un programa formatiu a l’INS Julio Antonio de Móra d’Ebre, per difondre 
i promoure el concepte “coworking” entre els seus estudiants.

•	 Aparèixer en publicacions nacionals i internacionals com un exemple de bones 
pràctiques: web de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural i publicació 
“Experiències de microdesenvolupament rural com a repte i cas d’innovació local” de 
la Diputació de Barcelona, entre d’altres.

Recursos generats

Alguns dels recursos que ha generat “Cowocat_Rural” són:
•	 Plataforma digital de “Cowocat_Rural”: www.cowocatrural.cat
•	 Material audiovisual del projecte: Canal Youtube “Cowocat_Rural”
•	 Mapa ocupacional on es defineixen les competències i el perfil dels dinamitzadors/

res de coworking.
•	 Tutorial Mailchimp per als dinamitzadors/res territorials del projecte.
•	 Guia metodològica per a la implantació i dinamització d’espais de coworking en 

l’entorn rural, que recull també les diferents etapes i fites del projecte “Cowocat_
Rural”.

Projecte coordinat per:

Membre de:

Amb la col·laboració de:

“Coworking Day” 2017  (Consorci Intercomarcal 
d’Iniciatives Socioeconòmiques)

Reunió dels socis “Cowocat_Rural” (Consorci Inter-
comarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques)
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