
Quan la Ileana i l’Andrea vandecidir posar en
marxaEl·local48no tenienni idea que aquell con-
cepte ja existia, ni que alsEstatsUnits començava
apopularitzar-se.Tampocnopodien imaginar-se
queuns anysdesprés es posaria demoda a tot
elmón.Era el 2006 i aquestes dues arquitectes
només sabienque estaven cansadesde treballar en
unagran empresa, que volien establir-se pel seu
compte i obrir el seudespatx. I els semblavaque
seria enriquidor fer-ho al costat d’altres professio-
nals autònomsd’altres àmbits. Potser així podrien
entreteixir-se relacions i intercanvi d’idees, fins i
tot fer-se aportacions entreprojectes.

Vanposarfil a l’agulla. Van comentar la idea amb
més gent, van veureque a tothom li semblava
genial i després debuscar espais durant uns quants
mesos, finalment van trobarunantic taller tèxtil i
de confecció, enunpassatgedel centre deBarce-
lona, que s’ajustava a les sevesnecessitats. El van
acomodar, respectant l’estèticadel lloc i provant
d’optimitzar almàximelmobiliari quehi havia.
Al capdepoc vanobrirEl·local48, dedospisos i
esperit bohemi, en el qual dissenyadors, fotògrafs,
escriptors, periodistes, arquitectes, entrenadors i
fins i tot una escola de comunicació i una associa-
ció de reflexòlegs treballen colze a colze.

“Quanvamcomençar adonar voltes a la ideano
havíemni sentit a parlar de coworking–confessa
IleanaGarcía–.Nosaltres volíemmuntar unespai
on la gent nonomés vingués a treballar, sinóque
améspoguésparticipar en activitats paral·leles,

TextCristina Sáez

Potser des de fora sembla atractiu no tenir un
horari fix ni un cap a qui donar explicacions, o
poder treballar a casa en pijama o des d’una
platja o un cafè. Però no tot és tan bonic com
sembla i cada vegada hi hamés autònoms que
opten per combinar els avantatges d’anar per
lliure amb un ambient d’oficina. Novesmaneres
de treballar per a nous temps

Oficina
compartida
La unió
fa la força

BARATA
Tu què saps fer? En els espais
de coworking i des que la crisi
s’ha agreujat, cada vegada
hi hamés intercanvis de
serveis. Jo et dissenyo elweb
i tu em fas les fotos per a un
projecte. “O simplement soli-
daritat –indica Ileana García,
d’El·local48–. Jo sé fer això i
t’ajudo, simplement perquè
som companys. En aquest
tipus d’espais compartits es
generenmolt aquestes siner-
gies de cooperació”.

CASP 43
Canviar elmón, transformar
l’economia. Per utòpic que
pugui sonar, aquesta és la
vocació i lamissió de les
entitats i cooperatives que
des de fa gairebé dos anys
cohabiten a Casp 43. “Ens
dediquema l’economia
social i solidària. Aquest és el
nostre nexe d’unió”, explica
Guernica Facundo,membre
d’Ecos i al capdavant de
Labcoop, un dels projectes
d’aquest centre. Des que va
obrir les portes, aquest local
ubicat a l’Eixample de Barce-
lona s’ha convertit en un cen-
tre de referència en aquest
àmbit social. Tot just entrar, LL
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topes amb Fiare, banca ètica.
Unamicamés enllà hi ha
Ada Colau, la portaveu de la
Plataformad’Afectats per la
Hipoteca (PAH) i l’Observa-
tori dels Drets Econòmics,
Socials i Culturals; també la
xarxa d’economia solidària,
el Laboratori Cooperatiu, i
així, fins a 30 col·lectius.
El germen de tot és el grup
cooperatiu Ecos, integrat
per 12 cooperatives i que
és qui va posar enmarxa el
projecte. Alguns dels seus
membres ja compartien casa
abans d’anar a Casp 43, i la
bona sintonia, les sinergies
que s’establien i el fet de veu-
re que podien treballar en
projectes comuns i tenirmés
força els va fer plantejar-se
buscar un nou local amb
espai per a tots. “Eramolt
important per a la cohesió
interna de la gent del grup
cooperatiu que tinguéssim
un espai comúque, amés,
es convertís en un lloc de
referència per almón de
l’economia social i solidària”,
explica Facundo.
Després de sismesos
buscant un local, van trobar
aquest antic centre tèxtil,
un edifici de dues plantes i
900m2. El van rehabilitar i
a la primavera del 2011 s’hi
van traslladar les primeres
cooperatives. Després, a poc
a poc, s’hi va anar instal·lant
la resta i van començar a
atreure nous companys de
pis, que si bé no formen part
d’Ecos, sí que comparteixen
lamateixa filosofia,manera
de fer i interessos.
Compassa en lamajoria
d’espais de feina conjunta, a
Casp 43 també es compartei-
xen energies i projectes. Els
divendres de 9 h a 10h cele-
bren l’esmorzar cooperatiu.
“És un bonmoment per co-
nèixer unamicamés a fons
altres companys, que ens
expliquin a què es dediquen,
per què, ambquins valors.
També aprofitemper parlar
de temesmés transversals,
des de com incorporar
més persones sòcies, fins a
comdesenvolupar la teva
comunicació o com fer un
pla comercial. Els companys
també t’aconsellen commi-
llorar un determinat aspecte,
o et donen idees. Fins i tot
sorgeixen projectes entre
diverses entitats. Ésmolt
enriquidor”, explica Guernica
Facundo.

fossin lúdiques ode formació: des d’un cinefòrum
fins auncurs depilates ode comptabilitat per a
autònoms.D’aquí que al capdepocd’obrir, també
poséssimenmarxauna associació cultural a través
de la qual programemtallers, actes i cursos”.

Pot ser queEl·local48 sigui undels primers espais
de feina conjunta que es vanobrir aEspanya.O
potser la gent compartia espais sense ser conscient
que allò fos nouo senseposar-hi unnomconcret.
El cert és que fa tan sols unparell o tres d’anys que
se sent aparlar d’aquesta pràctica de compartir
espai de feina i queproliferen cada vegadamés
locals a totEspanya.

De fet, el 2010noméshi havia una trentenade llocs
comaquest, repartits entreMadrid iBarcelona.En
canvi, avui n’hi ha centenars repartits a Sant Sebas-
tià, Sevilla, València, Bilbao iGranCanària, entre
d’altres, i la xifra va en augment.De fet, segonsun
estudi realitzat perCoworkingSpain, el directori
d’espaismés grand’aquest tipus quehi ha aEspa-
nya, el 2102 es vanobrir lameitat dels espais que
existeixen avui dia, i el nombrede llocs de treball
conjunt es triplica cada anydesdel 2010.

Dels EstatsUnits a la resta delmónLa feina conjunta
és unapràcticamolt estesa entre els freelance (au-
tònoms)delsEstatsUnits; de fet, se sol atribuir al
programadorBradNeurberg la invenciód’aquesta
manerade fer; el 2005 se li va ocórrer quepotser
podia combinar els beneficis de treballar a casa i
ser independent amb l’estructura i els avantatges
d’estar contractat i anar cadadia a l’oficina; en
especial, poderparlar cara a cara ambaltres com-
panys.Així que va llogar unespai per adiverses
persones i va començar a reclutar professionals.
La idea es vapopularitzar depressa i es va esten-
dreper tot el país.Després va saltar aEuropa i ara
s’obre amb força aÀsia.

“Quan lameva germanava tornar deSanFrancis-
co i va veure el que fèiem, emva explicar que es
deia coworking i que allà eramolt comú”, explica
ManuelZea, fundadordeCoworkingSpain.Quan
Zea va acabarArquitectura, vamuntar ambuns
amics unestudi al soterrani dels pares d’und’ells;
després es vanmudar aun taller demotos que
tenien els seuspares. El vanpreparar i el van con-
vertir enunaoficina. I comqueera bastant gran,
vanproposar amés col·leguesde compartir-lo. Va
ser així comel 2007vanéixerWorkingSpace.Al
principi erennomésdos arquitectes, undissenya-
dor industrial i, de vegades, la germanad’und’ells,
que eradissenyadora gràfica. “Quanvamcomen-
çar era complicat atreure gent.Havies d’explicar
molt què feies, i el perquède compartir espai. A la
gent li sorprenia que a la nostra oficinanohi ha-
guésdespatxos, que tot fos obert”, recordaZea.

La ideaquehi hadarrered’aquesta fórmula és que
professionals dediferents àmbits comparteixin
unamateixa oficina i les despeses, esclar. Surtmolt
més a compte: no és elmateix llogar un local per
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acasaA dalt, El·local48,
a Barcelona, està impulsat
per dues arquitectes i és un
espai pioner a Espanya

A Casp 43, també a
Barcelona, el nexe dels
treballadors gira entorn de
l’economia social (a sota)
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Aquest és potser el
principal valor de compartir
un espai i formar part d’una
comunitat. Tot i que també,
reconeix Facundo, té un cost
en temps, ja que requereix
una dedicació, “però és un
preumolt baix comparat
amb les compensacions
que té”.

CANVIS
Podrien treballar en un parc

o en una plaça? I en una
botiga tancada?Hohan
provat alguna vegada? Si els
ve de gust, poden fer-ho a
Cornellà o aNova York. A la
metròpolis americana fa un
temps van posar enmarxa
un projecte ambquè es
pretenia flexibilitzar l’espai
laboral i investigar quins
altres usos es podia donar al
públic. L’experiència va ins-
pirar elmunicipi català, que

va proposar recuperar espais
oberts de la ciutat coma
lloc d’intercanvi d’idees i de
coneixement i per establir
xarxes personals i profes-
sionals.

ACASATEVA
OALAMEVA?
Dos amics argentins
freelance que es passaven
mitja vida viatjant d’un
lloc a un altre han posat en

aun sol professional i fer-se càrrecde la llum,
l’aigua, el gas, internet i telèfon, quepagaruna
quotamensual queoscil·la entre els 100 i els 300
euros i disposar de taula, prestatgeries, en alguns
casosmissatgeria i tots els serveis necessaris per
treballar. Amés, en entrar a formarpart d’un
d’aquests llocs, també tens accés a espais compar-
tits, comuna cuinaouna sala de reunions, i fins i
tot llocs per relaxar-se: aEl·local48 tenenuns sofàs
i unabarradebarperprendreuncafè; aLaGuari-
daCreativa, aMóstoles, hi hauna zona chill out; i a
Workether, aValència, fins i tot disposend’unmini
campdegolf, una taula deping-pong i aparells
gimnàstics. “El benestar personal et fa sermolt
mésproductiu enmenys temps.Ésunafilosofia
molt deGoogle”, explicaZea.

sola, gairebénoparlava ambningúenel dia adia.
Amés teniamil distraccions: que si ara poses una
rentadora, que si baixes a fer la compra, que si
visites la nevera... I al final del dia tenia la sensació
quenohavia fet res,malgrat que la jornada s’havia
dilatatmolt i feiaméshores”.

Llogar un espai de feina era inassumible per a Isa-
bel Pérez, que va començar a buscar un lloc per
treballar en lloguer que fos prou gran per poder
compartir-lo amb altres autònoms i així abaratir
costos: “Un local per a una sola persona no baixa
dels 600 euros”. Comque no trobava el que tenia
al cap, va acabarmuntantMeet Barcelona, un
centre de treball conjunt ubicat en ple cor de la
ciutat.

“Permi el principal avantatge de venir a treballar
en un espai així és emocional: poder llevar-te
almatí i anar a un lloc on hi ha 10 o 15 persones
que estan com tu, que s’enfronten a problemes
similars i amb els quals pots parlar i comentar les
teves coses”, explica Pérez.

No sentir-se sol i abaratir costos són dos avantat-
ges del coworking, però no els únics. Un altre de
fonamental és aconseguir separar la vida profes-
sional de la personal i disposar d’un ambient de
feina que fomenti la concentració. PerMiguel
Usabiaga, al capdavant deCoworkingDonosti,
“potser si etsmolt disciplinat pots treballar des de
casa, però hi hamoltes distraccions, els compro-

marxa una comunitat en
línia per a emprenedors com
ells, sempre amb lamaleta
preparada. La filosofia és la
mateixa que hi ha darrere
del couchsurfing: persones
que acullen demanera al-
truista a casa seva una altra
persona i li ofereixen un sofà
per dormir, potser un cafè i
una passejada per la ciutat.
En aquest cas, es tracta
d’una xarxa social d’em-

No sentir-se solsLespersones quedecideixenoptar
per aquest tipusd’espais solen tenir, en general,
entre els 30 i els 40 anys; lamajoria nomésneces-
sitenunportàtil, un telèfonmòbil i una connexió a
internet per treballar.Noobstant això, per atractiu
quepugui semblar desde fora aixòdeno tenir
un capdirecte, depoder treballar enpijamades
del llit o des d’unaplatja i disposar deflexibilitat
horària, el cert és que els que treballenper compte
propi sovint troben a faltar el treball en grupper
l’aspecte socialitzador.

Isabel Pérez, fundadoradeMeetBarcelona, va
deixar de treballar enuna empresaper fer-hopel
seu compte, al principi des de casa. “Vaig estar tres
mesos així im’enfilavaper les parets. Emsentia
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misos familiars... Un espai de feina compartida
és un dinamitzador d’activitat, un condensador
d’energia. Venir aquí i estar amb altra gent que
està treballant fa que t’encomanis d’aquest am-
bient i que no desenganxis el cap de l’ordinador.
Aconsegueixes un grau alt de concentració, tant
que de vegades –afirma fent broma– els dic als
meus companys que hauríemde parlarmés!”.

Fomentar la comunitatUndels beneficismés
importants de treballar al costat d’altres profes-
sionals és que es fomenta la col·laboració: no es
tracta només de compartir oficina i despeses,
sinó també idees, coneixements, creativitat. “Un
espai de feina compartida no és simplement un
lloc on un va a treballar almatí per no estar sol a
casa –opinaManuel Zea, deCoworking Spain–,
sinó que és un espai en què saps qui participa,
coneixes els teus companys, estableixes relacions
laborals i comparteixes contactes, habilitats, idees
i fins i tot projectes aliens a la teva disciplina que
de sobte et poden obrir noves vies laborals.Hi ha
fins i tot qui diu que el coworking és la versió física
de les xarxes socials a internet”.

De fet, l’estudi realitzat perCoworking Spain as-
senyala que quatre de cada deu d’aquest tipus de
treballadors veuen augmentats els ingressos des
que comparteixen espai. I això es deu a aquestes
sinergies que s’estableixen. A casa, l’autònomha
de produir feina i, alhora, buscar nous projectes
i clients. Demanera que un esforç és igual a un
resultat. “En un espai compartit, tothom sap a
què et dediques, per la qual cosa si algú necessita
un arquitecte, un dissenyadorweb, un periodista,
un fotògraf, comptaran amb tu abans que ambun
altre”, asseguraUsabiaga.

És el cas de LaBañera, a Sevilla, ubicat en un an-
tic taller en un barri d’artesans. “La Junta d’Anda-
lusia ens va encarregar una feina fa poc i necessi-
tàvemundissenyador gràfic –explica l’arquitecta
MichaelaGhislanzoni, consultora en paisatge al
capdavant d’aquest espai juntament amb el seu
marit–, i vam comptar, esclar, amb el company
que teníemal costat. I no és l’únic projecte en el
qual hemcol·laborat. Sempre surten coses”.

Aixòmateix passa aDcollabMadrid, on, amés,
acaben de posar enmarxaDcomake, una incu-
badora creativa de projectes col·laboratius. “Els
nostres coworkersprovenen de camps creatius
molt complementaris; són fotògrafs, interioristes,
dissenyadorsweb i gràfics. De la bona connexió
que hi ha entre ells ja han sortit diverses iniciati-
ves conjuntes, i ara pretenem llançar noves pro-
postes sota el paraigua del centre –explicaNoelia
Maroto, interiorista i fundadora deDcollab–. Es
tracta d’agafar força per vendre un producte o un
servei de forma conjunta”. La unió fa la força. En

aquest espaimadrileny, coma lamajoria dels cen-
tres de treball conjunt, celebren esdeveniments
enfocats a emprendre, a innovar, a aprendre de
maneramés lúdica. Cada dues setmanes,mengen
tots junts i aprofiten per exposar les iniciatives
que tenen i comentar-les.

“Pot ser que et trobis bloquejat creativament, que
no et surti alguna cosa o que no vegis del tot clar
un projecte. Parlar amb algú et pot anarmolt bé
per desbloquejar-te i fer que les idees flueixin de
nou”, consideraNoeliaMaroto.

I coma qualsevol oficina convencional, també
neixen amistats, i elmés important, es fa comu-
nitat. Una de les parets deMeet Barcelona en

dóna fe: un calendari gegant dibuixat a la paret
amb guixos de colorsmarca la data de l’aniver-
sari d’alguns dels treballadors; que d’aquí dos
divendres se’n van a sopar, o que dijous vinent
hi ha una presentació d’un projecte d’un dels
companys. “L’energia que es genera en aquests
llocs ésmolt important”, assegura la Ileana,
d’El·local48. “Inevitablement, t’encomanes de
l’humor i l’actitud dels que tens al costat. Potser
tens unmoment en què les coses no et surten bé,
o potser estàs decaigut. A casa potser et deprimei-
xes i això repercuteix en la teva salut emocional i
en el teu rendiment. En canvi, en un espai així els
companys t’estiren i t’acabes encomanant de la
seva energia. O et poden donar un cop demà si el
necessites. Somun equip”.s

A la pàgina anterior, una
imatge del lloc de treball
compartit Coworking
Donosti, a Sant Sebastià

Sota aquestes línies, foto
d’una de les jornades de
portes obertes del centre
La Bañera, a Sevilla

A la foto inferior, un grup
de col·legues debaten a
Dcollab, espai de feina
compartit aMadrid

prenedors que proporciona
allotjament a emprenedors
que viatgen. Autònoms que
fan d’amfitrions d’altres que
han de viatjar, demanera
que abarateixen els costos.

AMBNENS?
Hi ha qui pensa en tot. A
Milà, l’any passat va obrir
un espai de feina conjunta,
Piano C,molt especial, ja
que ofereix un servei de
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guarderia alsmembres.
Assistents especialitzats es
fan càrrec de les criatures a
partir dels 3mesos i fins als
3 anys, per 6 euros l’hora,
mentre els pares treballen;
i ho fan de 8 delmatí a 7 de
la tarda. A partir de les 4 ofe-
reixen un servei de cangur
per a nensmés grans, quan
la canalla surt de l’escola i els
pares necessiten continuar
treballant.
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