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Presentació de projecte 
OBJECTIUS, SERVEIS I UBICACIÓ 



QUÈ ÉS SINÈRGICS? 

Sinèrgics és el primer espai de coworking municipal format per professionals compromesos 
amb la comunitat de Baró de Viver.  

El projecte de Sinèrgics neix com a una iniciativa del Districte de Sant Andreu i l’Ajuntament 
de Barcelona per a reactivar el barri de Baró de Viver, caracteritzat per una elevada taxa 
d’aturi una escasa activitat econòmica. Sinèrgics s’integra ara en la voluntat de la estratègia 
d’impuls del Eix Besòs que vol promoure aquest territori, assumint el compromís d’impulsar 
un creixement sostenible al barri creant ocupació, reduint riscos ambientals i afavorint 
l’activitat empresarial per a una recuperació económica. 

Missió 

La missió de Sinèrgics és reactivar el barri de Baró de Viver atraient a professionals a l’espai de 
coworking i generant l’oportunitat de desenvolupar i crear nous projectes professionals que 
tinguin un valor social pel barri. 

“Los jóvenes necesitan una oportunidad para montar negocios que enriquezcan el barrio y 
les permitan tener un futuro.” 

 - Manoli Villalba. Presidenta del Centro Cultural Andaluz. 

Visió 

Esdevenir un punt connector al barri de Baró de Viver entre el talent professional que habita el 
nostre espai de coworking i les iniciatives socials i emprenedores del barri. 

Valors 

• Suport social i compromís real amb l’entorn social de Baró de Viver. 

• Professionalitat i qualitat al servei mitjançant un equip especialitzat 

• Proximitat i transparència 

• Servei i atenció personalitzada a tots els agents vinculats 

• Actitut col·laborativa, connectivitat i apertura al món  

• Flexibilitat i adaptabilitat als diferents projectes i les seves necessitats 

• Model d’intercanvi que afavoreix l’economia sostenible a Baró de Viver 
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UN SERVEI A LA COMUNITAT PROFESSIONAL DE BARÓ DE VIVER 

A qui ens dirigim? 

Com a entorn professional obert ens dirigim a qualsevol que pugui estar interessat en el 
coworking o en el desenvolupament del nostre entorn més proper: Baró de Viver; però princi-
palment volem entrar en contacte amb dos públics concrets: 

• Les entitats, associacions i veïns de Baró de Viver que, en el desenvolupament de pro-
jectes amb una clara vocació social i un retorn tangible al barri, necessiten l’assessorament 
o serveis professionals concrets per a poder tirar endavant aquests projectes. 

• Professionals, estudiants, autònoms o petites empreses de qualsevol sector professional 
amb la necessitat d’un espai de treball i una clara disposició a la col·laboració. 

Serveis  

Els serveis que s’oferiran desde Sinèrgics són: 

SERVEI DE COWORKING 

Sinèrgics és un espai de treball compartit on conviuen professionals de diferents sectors cre-
ant una comunitat dins d’un ambient professional i col·laboratiu. És en aquesta xarxa profes-
sional on gràcies a les experiències del dia a dia, al fet de compartir l’espai i a la cooperació 
entre els coworkers, sorgeixen nous vincles socials i nous projectes.  

Treballar en un coworking genera una font de motivació 
produïda per la interacció entre els membres de la co-
munitat. El treball col·laboratiu dona fruït a que sorgeixin 
idees innovadores i fresques, nous coneixements, nous 
aprenentatges; en definitiva, ofereix un ventall de noves 
possibilitats per a progressar  professionalment.  

El servei de coworking inclou una serie de recursos i eines per a facilitar la tasca dels profes-
sionals: 

• Espai de treball fix. 
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• Armari d’ús personal amb tancament de seguretat.  

• Serveis d’impressora, escàner i fotocopiadora. 

• Fibra òptica 100Mb/s  

• Zona office i espais comuns 

• Sales de reunió i formació 

• Servei de recepció de missatges i paquets. 

• Identificació dels coworkers a la web de Sinèrgics. 

• Activitats i networking per a ampliar la teva xarxa de contactes 

• Descomptes i condicions especials amb col·laboradors i amics de Sinèrgics 

• Contacte amb la comunitat del CREC, coworking amic de Sinèrgics. 

A més comptaràs amb un equip de professionals que s’encarregarà de proporcionar-te tots els 
recursos i connexions per a contribuir als teus futurs projectes. Rebràs el suport i l’atenció 
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personalitzada dels Community Builders, que vetllaran pel teu benestar dins la comunitat de 
Sinèrgics.  

SERVEIS PROFESSIONALS I D’ASSESORAMENT 

De cara a donar suport a iniciatives locals impulsades des d’entitats i associacions, Sinèr-
gics posa al seu abast un serie de recursos per afavorir l’execució dels projectes plantejats: 

• Ús d’espais professionals i adaptats 

Podran disposar dels espais de Sinèrgics per tal de portar a terme reunions o treballar en el 
desenvolupament de determinats projectes. 

• Assessorament i suport per part de professionals especialitzats.  

L’equip de Sinèrgics mantindrà contacte i assessorarà als projectes que es desenvolupen a 
Baró de Viver per tal d’aportar els recursos i solucions que estiguin a la nostra disposició per 
fer reals aquests projectes. 

• Serveis professionals  

Una vegada determinada una necessitat d’un projecte social, l’equip de Sinèrgics establirà 
contacte amb els professionals, coworkers de Sinèrgics, que puguin resoldre aquesta ne-
cessitat mitjançant la seva implicació al projecte. En cada projecte concret i en cada ne-
cessitat s’establirà el marc d’actuació del coworker i la tasca concreta a realitzar per part 
de l’equip de Sinèrgics. En tots els casos es tindrà en compte els perfils dels professionals i 
les seves competències per tal de que s’adeqüin de la millor manera a la proposta de re-
torn comunitari a realitzar. 

La condició indispensable és que el projecte reverteixi algún benefici a la comunitat de 
Baró de Viver. 

Xarxa d’intercanvi a la comunitat 

Gràcies a la participació dels diferents agents i la connexió entre profesionals, projectes i enti-
tats, estem desenvolupant una xarxa d’intercanvi a través de la qual Sinèrgics, amb el suport 
del Districte de Sant Andreu i l’Ajuntament de Barcelona, posa a disposició dels professionals 
un espai adaptat on treballar durant un any sense cost.  

A canvi d’aquest servei de coworking, els coworkers participaran a determinats projectes 
d’entitats i associacions del barri possant a disposició el seu temps, habilitats, coneixements 
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o assesorament. Aquest treball col·laboratiu afavorirà l’execució de projectes amb cert valor 
social a Baró de Viver. Aquest retorn social comunitari dels professionals de Sinèrgics és el tret 
diferencial  i l’essència del nostre projecte. 

Com accedir-hi? 

• Els coworkers interessats en optar a una de les posicions disponibles, poden sol·licitar-la 
facilitant les seves dades al formulari que trobaran a la web www.sinergics.cat. L’equip 
gestor es posarà en contacte amb els possibles coworkers per a establir una reunió i conc-
retar les condicions de la col·laboració. 

• A les entitats i associacions implicades al desenvolupament de Baró de Viver interessades 
en accedir a determinats serveis poden posar-se en contacte amb l’equip de Sinèrgics mit-
jançant el correu info@sinergics.cat per a concertar una reunió on possar en comú els pro-
jectes, determinar les necessitats i proposar les possibles col·laboracions. 

Ubicació: Baró de Viver 

L’espai de Sinèrgics està ubicat al barri de Baró de Viver on s’han 
rehabilitat 5 locals en desús, ubicats als carrers Quito i Clarina, 
per a transformar-los en un espai adaptat i  professional on de-
senvolupar projectes emprenedors i d’altres amb un compromís 
social amb el barri Baró de Viver. 

Després de la reforma plantejada per Colombo & Serboli Architec-
ture, l’espai amb un caràcter col·laboratiu i professional, acull un 
espai obert de coworking, sales de reunió i formació, un office i 
diversos espais comuns.  
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L’equip de Sinèrgics 

Per tal d’aconseguir el repte de posar en contacte tots el projectes vinculats a Sinèrgics, és 
necessari un equip de treball especialitzat. La gestió de Sinèrgics recau en l’Estel Horta (es-
tel@sinergics.cat) i l’Isaac Arriza (isaac@sinergics.cat), un equip que vetlla per la comunitat 
de coworkers i treballa com a connector entre els diferents projectes que creixen a l’interior de 
l’espai i amb les iniciatives impulsades per les entitats i veïns del municipi. 
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