Títol/lema de l’actuació: CoBoi – Laboratorid’Emprenedoria i Economia Social de SantBoi de Llobregat
Àmbit: Emprenedoria social

Dibuix de l’experiència:
experiència:

7

Aspectes a tenir en compte per replicar l’experiència:
l’experiència
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Saber si existeix teixit potencial al territori
Els projectes d’ESS no van als Serveis d’emprenedoria “tradicionals”
Espai físic de referència combinat amb estratègia per com apropar l’ESS als barris
Teixir relacions amb el sector econòmic convencional. Espais comuns
Donar valor a la part de “solidària” de l’ESS
Tenir en compte el llenguatge que utilitzem
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Limitacions:
Limitacions
-

-

Subvencions: els indicadors sovint poden ser
una limitació/restricció. No recullen el que
“realment” s’ha generat
Visió a curt termini, resultats, etc.
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Elements clau:
clau
-

Transversalitat de l’ESS amb altres àrees
ajuntament (pedagogia)
Disposar de pressupost constant a llarg termini
Capacitat de reinventar el projecte
projecte, adaptant-lo
a les necessitats canviants
Ser un pol d’atracció/referència per
emprenedors d’ESS
Treball en xarxa amb actors i per desenvolupar
el projecte. Proveïdors vs “partners”
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Recursos:
₋
₋
₋

Recursos físics , CoBoi compta amb la 3a planta
del Casal de Casablanca i la seva infraestructura.
Capital humà , CoBoi compta amb diversos
perfils (públics, tècnics i externs)
Recursos en xarxa, CoBoi forma part de les
trobades i sessions de treball de la Xarxa de
Municipis d’Economia Social i Solidària, la Xarxa
d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix
Llobregat, dels Ateneus Cooperatius i de
CatLABS.
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Destinataris
estinataris:

La ciutadania en general, en particular aquella
amb iniciativa i vocació de transformació social,
així com la resta d’agents que conformen la
quàdruple hèlix (l’esmentada Ciutadania
juntament amb la Universitat, l’Empresa i
l’Administració).

Objectius:
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Descripció:

1

Fins a dia d’avui, i en tant
ta t que laboratori d’emprenedoria i
economia social, CoBoi ha contribuït i contribueix a
promoure i impulsar l’emprenedoria social des de la
cocreació.
En l’actualitat, CoBoi busca convertir-se
convertir se en un agent
catalitzador-dinamitzador
catalitzador dinamitzador que impulsi i consolidi un e
cosistema d’innovació
d’innovació social basat en la col·laboració
entre els diferents agents socials (ciutadania, empresa,
administració pública i universitat) que permeti detectar i
promoure iniciatives amb vocació de transformació social
per tal de donar resposta de forma innova
innovadora als reptes
socials del territori.

CoBoi és el Laboratori d’Emprenedoria i
Economia Social de Sant Boi de Llobregat,
el qual busca impulsar l’emprenedoria
social apostant per la col·laboració entre
les persones, el compromís amb l’entorn
i solidaritat entre iniciatives.

