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Cowocat_Rural

QUÈ ES EL
RURAL PASS?

Hola coworker!
Rural Pass facilita i permet que tots els coworkers que formen part de la
Xarxa Cowocat_Rural puguin treballar tres dies al trimestre, de
manera gratuïta, en un altre espai rural de Catalunya o en algun dels
Espais Amics (urbans). Els coworkers dels Espais Amics urbans
també poden utilitzar aquest servei per anar a espais rurals.
La xarxa Cowocat_Rural té espais de coworking al Pirineu i a Girona, a la
plana de Lleida, al Camp de Tarragona, a la Catalunya Central i a les Terres
de l’Ebre. Són públics i privats, petits i grans, ubicats a capitals de comarca
o a poblets tranquils i discrets de muntanya. El millor d’aquests espais és
la seva diversitat, personalitat, ubicació i comunitat. I ara us obren les
seves portes perquè els pugueu conèixer i gaudir.
“Però hi ha molt espais! A quin vaig?!
Nosaltres te’ls mostrem, tu tries.

* També pots veure’ls localitzats en el següent mapa
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Espais participants a Rural Pass

INSTRUCCIONS PER
A RESERVAR ESPAI
A TRAVÉS DE
RURAL PASS

Si ets coworker d’un espai de la xarxa Cowocat_Rural
1. Dona’t d’alta a la web www.cowocatrural.cat/ca/coworkers, indicant de
quin coworking formes part i el teu sector professional. L’alta de registre
es fa a través del teu perfil de Linkedin.
2. Quan ja estiguis registrat/da, inicia sessió i reserva un espai aquí:
https://www.cowocatrural.cat/ca/ruralpass.
3. Des de l’espai escollit es rebrà la petició i et contestarà en un
màxim de 48 hores, acceptant o rebutjant la sol·licitud.
4. Si s’accepta, demana la targeta Rural Pass al teu espai d’origen i
ensenya-la a l'espai de destí.
5. Un cop utilitzada, retorna la targeta a l’espai d’origen.

Si ets coworker d’un Espai AMIC (espai urbà)
1. Reserva un espai a: https://www.cowocatrural.cat/ca/ruralpass (omplir
formulari indicant nom, coworking del que formes part, coworking al que
vols anar i dates)
2. Des de l’espai escollit es rebrà la petició i et contestarà en un
màxim de 48 hores, acceptant o rebutjant la sol·licitud.
3. Si s’accepta, demana la targeta Rural Pass al teu espai d’origen i
ensenya-la a l'espai de destí.
4. Un cop utilitzada, retorna la targeta a l’espai d’origen.
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Espais participants a Rural Pass

PROVÍNCIA DE
TARRAGONA

Espais de coworking en entorns rurals de la província de Tarragona

COEBRELAB - MÓRA D’EBRE
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Espai d’innovació social, digital i col·laborativa on s’acompanya a emprenedors perquè
millorin les seues competències professionals a través de les eines digitals i treballant entre
iguals per projectes. És també un espai de coworking flexible de captació de perfils
coworkers. Disposa de 6 espais flexibles per a coworkers, espai d'events i formació i una sala
de reunions.
Espacio de innovación social, digital y colaborativa donde se acompaña a emprendedores para
que mejoren sus competencias profesionales a través de las herramientas digitales y
trabajando entre iguales en proyectos. Es también un espacio de coworking flexible de
captación de perfiles coworkers. Dispone de 6 espacios flexibles para coworkers, espacio de
eventos y formación y una sala de reuniones.

COEBRELAB
MÓRA D’EBRE

C/ Sant Valentí, 31 · Móra d’Ebre
977401851 - opció 2 (Albert Pujol)
coebrelab@gmail.com
http://coebrelab.riberaebre.org
MÓRA D’EBRE
(RIBERA D’EBRE)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 15h
De lunes a viernes de 9h a 15h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Si ets emprenedor/a i vols fer evolucionar
el teu projecte i disposar de suport, de les
dinàmiques grupals adequades, i d'altres
perspectives i visions.
Si eres emprendedor /a y quieres hacer
evolucionar tu proyecto y disponer de
apoyo, de las dinámicas grupales
adecuadas, y otras perspectivas y visiones.
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai coworking ubicat al Centre d’Empreses de Flix, equipat amb tots els elements
necessaris perquè hi puguis desenvolupar la teva activitat i amb una zona de cafeteria per
poder desconnectar.
Un espacio coworking ubicado en el Centro de Empresas de Flix, equipado con todos los
elementos necesarios para que puedas desarrollar tu actividad y con una zona de cafetería
para poder desconectar.

COWORKING DEL
CENTRE D'EMPRESES
FLIX

Carrer Tallers, 2 - Pol.Ind.la Devesa · Flix
977 04 47 70
laribera@flixgie.cat
www.flixgie.cat

FLIX (RIBERA D’EBRE)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 19h (altres
horaris a convenir)
De lunes a viernes de 9h a 19h (otros
horarios a convenir)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any, perquè podràs assistir als
programes formatius i tallers gratuïts que
s’hi desenvolupen (consulta la
programació).
Durante todo el año, porque podrás asistir
a los programas formativos y talleres
gratuitos que se desarrollan (consultarla
programación)
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai de treball molt lluminós i diàfan amb sala polivalent situat entre el Parc Natural del
Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports; entorns ideals per estar en contacte amb la natura
i practicar esports a l’aire lliure.
Un espacio de trabajo muy luminoso y diáfano con sala polivalente situado entre el Parque
Natural del Delta del Ebro y el Parque Natural de los Puertos; entornos ideales para estar en
contacto con la naturaleza y practicar deportes al aire libre.

ESPAI KOWO
AMPOSTA

Carrer Primer de Maig, 1 3rB · Amposta
636 963 301 (David Romaní)
info@espaikowo.cat
www.espaikowo.cat
AMPOSTA (MONTSIÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 8h a 22h
De lunes a viernes de 8h a 22h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Per descobrir els quatre colors del Delta i
gaudir de l’àrea stress-less de Kowo,
juguant una partida a la màquina de jocs
arcade retro i prenent un cafè.
Para descubrir los cuatro colores del Delta
y para disfrutar del área stress-less de
Kowo, jugando una partida a la máquina
de juegos arcade retro y tomando un café.
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Una comunitat diversa, consolidada i unida en un dels primers coworkings rurals de
Catalunya. Un espai lluminós, ampli i modern al centre de Valls, capital dels castells i els
calçots, amb una comunitat de més de 15 professionals formada per advocats, nutricionistes,
programadors, veterinaris, enginyers, publicistes, interioristes i fotògrafs, entre altres.
Una comunidad diversa, consolidada y unida en uno de los primeros Coworking rurales de
Cataluña. Un espacio luminoso, amplio y moderno en el centro de Valls, capital de los
“castells” y los “calçots”, con una comunidad de más de 15 profesionales formada por
abogados, nutricionistas, programadores, veterinarios, ingenieros, publicistas, interioristas y
fotógrafos, entre otros.

ESPAI
LA MAGRANA
VALLS

C/ Miralbosc, 8, baixos · Valls
977081088
info@espailamagrana.cat
www.espailamagrana.cat

VALLS (ALT CAMP)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 19h
De lunes a viernes de 9h a 19h

Et recomanem anar-hi…
/ Te recomendamos ir…
Els dimecres, perquè de 8:30h a 9:30h hi
fan ioga i després pots anar a comprar
fruita i verdura de veritat al mercat dels
pagesos del poble.
Los miércoles, porqué de 8:30h a 9:30h
hacen yoga y luego puedes ir a comprar
fruta y verdura de verdad en el mercado
de los agricultores del pueblo.
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Espai de coworking ubicat al poble més petit de les Terres de l'Ebre. Aquest municipi és una
de les portes al Parc Natural de Els Ports, un entorn natural únic i de gran valor patrimonial.
Espai gestionat per l'Ajuntament de Prat de Comte amb la col·laboració del Parc Natural de
Els Ports, que actualment està creant una comunitat especialitzada en la conservació i gestió
de la natura, el medi ambient, l'educació ambiental, el producte natural i d'artesania.
Espacio de coworking ubicado en el pueblo más pequeño de las Terres de l’Ebre. Este
municipio es una de las puertas al Parc Natural de Els Ports, un entorno natural único y de
gran valor patrimonial. Espacio gestionado por el Ayuntamiento de Prat de Comte con la
colaboración del Parc Natural de Els Ports, que actualmente está creando una comunidad
especializada en la conservación y gestión de la naturaleza, el medio ambiente, la educación
ambiental, el producto natural y de artesanía.

NATURAL
COWORKING PORTS
PRAT DE COMTE

Centre de Visitants Parc Natural dels Ports · Prat de Comte
977 42 82 84 (Olga Poblet)
naturalcoworkingports@gmail.com
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/visiteu-nos/
equipaments_i_itineraris/seu_i_centres_d_informacio/04-cita/

PRAT DE COMTE (TERRA ALTA)

Horari / Horario
Tots els dies de 7h a 24h
Todos los días de 7h a 24h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Per la seva tranquil·litat i entorn, i perquè
és l’únic espai de coworking especialitzat
en en la conservació i gestió de la natura i
el medi ambient.
Por su tranquilidad y entorno, y porque es
el único espacio de coworking
especializado en en la conservación y
gestión de la naturaleza y el medio
10
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
El primer coworking universitari rural.
Espai de coworking obert a professionals digitals interessats en compartir sinergies de treball
i recursos formatius. Disposa de 8 places i ofereix un programa regular píndoles formatives
per als coworkers.
El primer coworking universitario rural.
Espacio de coworking abierto a profesionales digitales interesados en compartir sinergias de
trabajo y recursos formativos. Dispone de 8 plazas y ofrece un programa regular de píldoras
formativas para coworkers.

URV EMPRÈN
COWORKING
TORTOSA

Universitat Rovira i Vigili. Campus Terres de l’Ebre · Tortosa
Avinguda Remolins, 13-15, Tortosa
https://coworking.urvempren.cat

TORTOSA (BAIX EBRE)

Horari / Horario
-

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Si vols rodejar-te d’emprenedors/es
vinculades a l’e-commerce i noves
tecnologies i treure profit del cicle de
xerrades del programa URV Emprèn.
Si quieres rodearte de emprendedores/as
vinculadas al e-commerce y nuevas
tecnologías y sacar provecho del ciclo de
charlas del programa URV Emprèn.
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Situat al mig del cor de la comarca de la Terra Alta és un espai amb molta llum i vistes
magnífiques a la natura. Els coworkers de l’espai destaquen per l’especialització en
l’enoturisme, oleoturisme, DMC, viatges de negocis i serveis innovadors relacionats amb els
videojocs i el sector agroalimentari.
Situado en medio del corazón de la comarca de la Terra Alta es un espacio con mucha luz y
vistas a la naturaleza. Los coworkers del espacio destacan por la especialización en el
enoturismo, oleoturismo , DMC, viajes de negocios y servicios innovadores relacionados con
los videojuegos y el sector agroalimentario.

VITIS COWORKING
GANDESA

Polígon La Plana, parcel·la 33 · Gandesa
977 42 01 65
contacte@centreempresarialta.cat
www.centreempresarialta.cat/vitisespai
GANDESA (TERRA ALTA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9 h a 19 h
(adaptable)
De lunes a viernes de 9 ha 19 h (Adaptable)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Perquè podràs gaudir gratuïtament de
jornades, seminaris, cursos, formació i
participar en networkings (consultar
programació)
Porque podrás disfrutar gratuitamente de
jornadas, seminarios, cursos, formación y
participar en networkings (consultar
programación)
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Espai lluminós al centre del poble, envoltat pel riu Ebre, on banyar-te els estius i on passejar
pels camps d’oliveres durant tot l’any. Hi trobaràs una comunitat de coworkers heterogènia
formada per advocats, biòlegs, informàtics, artistes i professionals de la comunicació.
Espacio luminoso en el centro del pueblo, rodeado por el río Ebro, donde bañarte los veranos
y donde pasear por los campos de olivos durante todo el año. Encontrarás una comunidad de
coworkers heterogénea formada por abogados, biólogos, informáticos, artistas y profesionales
de la comunicación.

ZONA LÍQUIDA
RIBA-ROJA D’EBRE

Plaça de la Vila, 1 · Riba-roja d’Ebre
973652300 (Juan Antonio Lanzas)
coworking@riba-roja.cat
http://zonaliquida.riba-roja.cat
RIBA-ROJA D’EBRE
(RIBERA D’EBRE)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 13h (tardes a
convenir)
De lunes a viernes de 9h a 13h (tardes a
convenir)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
El primer divendres de cada mes. Perquè
hi ha vermut artesà amb els coworkers de
l’espai.
El primer viernes de cada mes. Porque hay
vermut artesano con los coworkers del
espacio.

13

Espais participants a Rural Pass

PROVÍNCIA DE
BARCELONA

Espais de coworking en entorns rurals de la província de Barcelona

CO-61 - NAVÀS

pàg. 15

L’ESPAI - PRATS DE LLUÇANÈS

pàg. 16

L’OFICINA BERGA COWORKING - BERGA

pàg. 17

MAS VINYOLES HUB - SANT PERE DE TORELLÓ

pàg. 18
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PROVÍNCIA DE BARCELONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai especialitzat en disseny i programació i d’altra banda també en arquitectura i
enginyeria tècnica.
Un espacio especializado en diseño y programación y por otro lado también en arquitectura e
ingeniería técnica.

CO-61
NAVÀS

Carretera de Berga 61, baixos · Navàs
669754478 (Òscar Bagués)
info@co61.cat
www.co61.cat
NAVÀS (BAGES)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h
a 17h
De lunes a viernes de 9h a 13h y de 15h a
17h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any. Perquè gaudeixis
d’esmorzars saludables de 9.10h a 9.30h
(consulta programació).
Durante todo el año. Para que disfrutes de
desayunos saludables de 9.10h 9.30h
(consultar programación)
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PROVÍNCIA DE BARCELONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai diàfan, nou, amb terrassa i sales de reunions a la capital del Lluçanès.
Un espacio diáfano, nuevo, con terraza y salas de reuniones en la capital del Lluçanès.

L’ESPAI

PRATS DE LLUÇANÈS
Avinguda Pompeu Fabra, 8 · Prats de Lluçanès
938880050 / 680116075 (Sandra Martínez)
info@cuidemllucanes.cat
https://pratsdellucanes.cat/economia/espai-coworking
PRATS DE LLUÇANÈS (OSONA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 20h
(adaptable)
De lunes a viernes de 9h a 20 h (adaptable)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Perquè podràs gaudir d’un entorn natural
i un poble amb tots els serveis a l’abast de
la mà.
Porqué podrás disfrutar de un entorno
natural y un pueblo con todos los servicios
al alcance de la mano.

16

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
És un espai modern i confortable ubicat a la capital del Berguedà, adequat per portar a terme
l’activitat de tot professional i format per un grup jove d’emprenedors.
Es un espacio moderno y confortable ubicado en la capital del Berguedà, adecuado para llevar
a cabo la actividad de todo profesional y formado por un grupo joven de emprendedores.

L’OFICINA BERGA
COWORKING
BERGA

C/ Albéniz, 13 Baixos · Berga
625159134 (Sònia Vall Zamora)
loficinaberga@gmail.com
https://loficina-berga-coworking.business.site

BERGA (BERGUEDÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 13h
(adaptable)
De lunes a viernes de 9h a 13h (adaptable)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Perquè podràs gaudir d’esmorzars i dinars
amb els coworkers (consultar
programació).
Porqué podrás disfrutar de desayunos y
comidas con los coworkers (consultar
programación).
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PROVÍNCIA DE BARCELONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Una casa pairal enmig de boscos i camps, amb 1000 MB de fibra òptica i punt de recàrrega
semi-ràpida de vehicle elèctric. Els coworkers són de l’àmbit tecnològic (clean-tech i drons),
de plataformes web i de coaching empresarial. Coworking ubicat en un entorn sostenible,
amb instal·lacions energètiques eficients i renovables, espais a l’aire lliure i cultiu ecològic de
plantes aromàtiques.
Una casa de campo en medio de bosques y campos, con 1000 W de fibra óptica y punto de
recarga semi - rápida de vehículo eléctrico. Los coworkers son del ámbito tecnológico ( clean tech y drones), de plataformas web y de coaching empresarial. Coworking ubicado en un
entorno sostenible, con instalaciones energéticas eficientes y renovables, espacios al aire libre
y cultivo ecológico de plantas aromáticas.

MAS VINYOLES
HUB
SANT PERE DE TORELLÓ

Mas Vinyoles, s/n · Sant Pere de Rosselló
688865687 (Ermen Llobet Martí)
info@masvinyoleshub.com
www.masvinyoleshub.com

SANT PERE DE TORELLÓ
(OSONA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 21h
De lunes a viernes de 9h a 21h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any perquè podràs gaudir de
piscina climatitzada (preu a consultar) i
d’accés gratuït al camp de futbol 5.
Durante todo el año para que podrás
disfrutar de piscina climatizada (precio a
consultar) y de acceso gratuito al campo
de fútbol 5.
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PROVÍNCIA DE
GIRONA

Espais de coworking en entorns rurals de la província de Girona

CAL MONJO COWORKING - VALL D’EN BAS

pàg. 20

ESPAI NAVATA COWORKING - NAVATA

pàg. 21

LA COOPERATIVA COWORKING - CAMPRODON

pàg. 22

NECTAR COLIVING - VILANOVA DE SAU

pàg. 23

NÚRIA SOCIAL - OLOT

pàg. 24
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PROVÍNCIA DE GIRONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Coworking rural que ofereix un entorn de treball privilegiat en una casa a l’emblemàtica
Plaça Major de Sant Privat d’en Bas.
L’espai de treball de Cal Monjo ofereix molt més que espais de treball en un entorn silenciós i
amb encant, sinó que també afavoreix la col·laboració entre els diferents professionals
residents per afavorir la creació i l’intercanvi d’idees.
Coworking rural que ofrece un entorno de trabajo privilegiado en una casa en la emblemática
Plaza Mayor de Sant Privat d'en Bas.
El espacio de trabajo de Cal Monjo ofrece mucho más que espacios de trabajo en un entorno
silencioso y con encanto, ya que también favorece la colaboración entre los diferentes
profesionales residentes para favorecer la creación y el intercambio de ideas.

CAL MONJO
COWORKING
VALL D’EN BAS

Plaça Major, 4. Cal Monjo · Privat d’en Bas
972690225 (Maria Aulinas)
promocio@vallbas.cat
www.vallbas.cat/municipi/comerc-industria-i-serveis/cal-monjocoworking

VALL D'EN BAS (GARROTXA)

Horari / Horario
Dilluns a divendres de 8h a 20h i dissabtes
de 9h a 13h
Lunes a viernes de 8h a 20h y sábados de 9h
a 13h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Si tens ganes de treballar en un entorn
privilegiat i en una edificació amb encant,
en plana comarca de la Garrotxa.
Si tienes ganas de trabajar en un entorno
privilegiado y en una edificación con
encanto, en plana comarca de la Garrotxa.
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PROVÍNCIA DE GIRONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai diàfan en un entorn rural de l’Alt Empordà. L’espai està ubicat a la primera planta
del Centre Cívic de Navata, just a sobre del bar-cafeteria del Sindicat, on també hi ha a
disposició dues sales més per la realització de reunions puntuals.
Un espacio diáfano en un entorno rural del Alt Empordà . El espacio está ubicado en la
primera planta del Centro Cívico de Navata, justo encima del bar-cafetería del Sindicato,
donde también hay a disposición dos salas más para la realización de reuniones puntuales.

ESPAI NAVATA
COWORKING
NAVATA

Carrer Escoles, 1 · Navata
972 56 50 04 (Estel Turbau)
coworking@salines-bassegoda.org
http://coworking.salinesbassegoda.org

NAVATA (ALT EMPORDÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 8:30h a 17h
Durant el mes d’agost de 8:30 h a 15h
De lunes a viernes de 8:30h a 17h
Durante el mes de agosto de 8:30h a 15h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any perquè podràs gaudir de
classes d’anglès, ioga i trobades de
coworkers (consultar programació).
Durante todo el año para que podrás
disfrutar de clases de inglés, yoga y
encuentros de coworkers (consultar
programación).
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PROVÍNCIA DE GIRONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai situat al poble de Camprodon, al Ripollès, amb vistes immillorables a l’icònic pont
de pedra de la població i un entorn tranquil, fresc i inspirador per treballar i desconnectar al
Pirineu.
Un espacio situado en el pueblo de Camprodon, en el Ripollès, con vistas inmejorables al
icónico puente de piedra de la población y un entorno tranquilo, fresco e inspirador para
trabajar y desconectar en el Pirineo.

LA COOPERATIVA
COWORKING
CAMPRODON

Antic Carrer Major 19 (accés alternatiu per c/ Sant Roc 22) · Camprodon
872 204 042
hola@coworkingcamprodon.com
http://coworkingcamprodon.com

CAMPRODON (RIPOLLÈS)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 20h
(adaptable)
De lunes a viernes de 9h a 20h (adaptable)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Perquè tindràs assessorament laboral i
empresarial gratuït.
Porque tendrás asesoramiento laboral y
empresarial gratuito.
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PROVÍNCIA DE BARCELONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai que creu fermament en que l'experiència de co-treball i convivència pot ser una
força impulsora per al desenvolupament creatiu i sostenible, i una eina per potenciar els
valors personals i professionals mitjançant la connexió de xarxes locals i globals. La seva
filosofia es basa en els valors humans, l’economia compartida i el respecte pel medi ambient
rural i la seva sostenibilitat.
Un espacio que cree firmemente en que la experiencia de co-trabajo y convivencia puede ser
una fuerza impulsora para el desarrollo creativo y sostenible, y una herramienta para
potenciar los valores personales y profesionales mediante la conexión de redes locales y
globales. Su filosofía se basa en los valores humanos, la economía compartida y el respeto por
el medio ambiente rural y su sostenibilidad.

NECTAR COLIVING
VILANOVA DE SAU

Afores s/n · Vilanova de Sau
+34 697503285 / +34 646660917
Tai Lomas / Olga Sureda
nectarconectar@gmail.com
www.nectarconectar.com

VILANOVA DE SAU
(OSONA)

Horari / Horario
-

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Perquè és l’únic coliving de l'entorn rural
català i per la seva agenda d’estades i
esdeveniments culturals.
Porque es el único coliving del rural
catalán y por su agenda de estancias y
eventos culturales.
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PROVÍNCIA DE GIRONA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai amb consciència social i ecològica situat al mig d’Olot, en un antic cinema. Allò que
uneix el col·lectiu coworker és un esperit de justícia social i ecològica. Hi trobaràs
professionals molt diversos com documentalistes, animadors, fotògrafes, comptables,
educadores en el lleure, professores universitàries i altres professionals relacionats amb la
investigació i l’assessorament en el canvi social i ecològic.
Un espacio con conciencia social y ecológica situado en medio de Olot, en un antiguo cine. Lo
que une el colectivo coworker es un espíritu de justicia social y ecológica. Encontrarás
profesionales muy diversos como documentalistas, animadores, fotógrafos, contables,
educadoras en el ocio, profesoras universitarias y otros profesionales relacionados con la
investigación y el asesoramiento en el cambio social y ecológico.

NÚRIA SOCIAL
OLOT

Carrer del Carme, 8 · Olot
972 691 123
nuriasocialolot@gmail.com
http://nuriasocial.org/
OLOT (LA GARROTXA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 19h
De lunes a viernes de 9h a 19h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any perquè podràs gaudir
d’un descompte del 10 % al restaurant
Núria Social ubicat al mateix coworking.
Durante todo el año para que podrás
disfrutar de un descuento del 10% en el
restaurante Nuria Social ubicado en el
mismo coworking.
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PROVÍNCIA DE
LLEIDA

Espais de coworking en entorns rurals de la província de Lleida

COWORKING ALFARRÀS - ALFARRÀS

pàg. 26

CNS COWORKING - CERVERA

pàg. 27

LA INCUBADORA - TREMP

pàg. 28

LA NOU COWORKING - ARTESA DE SEGRE

pàg. 29

LOCAL COWORKING - GUISSONA

pàg. 30

LO NIU D’IDEES - LA POBLA DE SEGUR

pàg. 31

PALAU COWORK - LA SEU D’URGELL

pàg. 32
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai proper, familiar i acollidor, de marcat caràcter rural, ubicat en una població petita
que gaudeix de tots els serveis necessaris. Disposa d’un fort teixit comercial, industrial i
agropecuari amb multitud d’espais per practicar activitats de lleure com la pesca, el
senderisme, barranquisme i parapent.
Un espacio cercano, familiar y acogedor, de marcado carácter rural, ubicado en una población
pequeña que goza de todos los servicios necesarios. Dispone de un fuerte tejido comercial,
industrial y agropecuario con multitud de espacios para practicar actividades de ocio como la
pesca, el senderismo, barranquismo y parapente.

COWORKING
ALFARRÀS
ALFARRÀS

Av. Balmes, 16 · Alfarràs
973761404 (Pere Bendicho García)
info@coworkingalfarras.com
www.coworkingalfarras.com

ALFARRÀS (SEGRIÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 19h (altres
horaris a convenir)
De lunes a viernes de 9h a 19h (otros
horarios a convenir)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Per assistir als programes formatius i
tallers que s’hi desenvolupen. (consultar
la programació).
Para asistir a los programas formativos y
talleres que se desarrollan. (consultar la
programación)
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai amb professionals de diferents àmbits i especialitzats en nutrició, psicologia, dret o
informàtica. La capital de La Segarra està ubicada sobre un turó amb carrers estrets, barris en
pendent i carrerons coberts per històries de bruixes i aquelarres.
Un espacio con profesionales de diferentes ámbitos y especializados en nutrición, psicología,
derecho o informática. La capital de La Segarra está ubicada sobre una colina con calles
estrechas, barrios en pendiente y callejones cubiertos por historias de brujas y aquelarres.

CNS COWORKING
CERVERA

Avinguda Catalunya, 81 · Cervera
973533362 (Roser Segura)
contacte@cns-coworking.com
http://cns-coworking.com
CERVERA (SEGARRA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h
a 19h
De lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a
19h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any, perquè podràs gaudir
gratuïtament de cafè, tes ecològics,
begudes, fruits secs km 0 de productors
locals i fruita del temps.
Durante todo el año, porque podrás
disfrutar gratuitamente de café, tés
ecológicos, bebidas, frutos secos km 0 de
productores locales y fruta del tiempo.
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un coworking ubicat en un municipi pre-pirinenc que forma part i és l’impulsor del Geoparc
Conca de Tremp Montsec. Per aquest motiu el coworking és també un espai destinat a
geòlegs i amants de la natura interessats en conèixer aquest patrimoni cultural, científic i
històric únic al món.
Un coworking ubicado en un municipio pre -pirinenc que forma parte y es el impulsor del
geoparque Conca de Tremp Montsec. Por este motivo el coworking es también un espacio
destinado a geólogos y amantes de la naturaleza interesados en conocer este patrimonio
cultural, científico e histórico único en el mundo.

LA INCUBADORA
DE TREMP
TREMP

Carrer Alcalde Josep Rossell 8-10 ·Tremp
973652300 (Carme Badia)
cbadia@tremp.cat
www.tremp.cat/laincubadora

TREMP (PALLARS JUSSÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 20h.
L’atenció serà des de l’Ajuntament pel matí i
de dilluns a dijous de 16h a 20h al mateix
espai.
De lunes a viernes de 9h a 20h.
La atención será desde el Ayuntamiento por
la mañana y de lunes a jueves de 16h a 20h
en el mismo espacio.

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Els dijous de 20h a 22h perquè hi ha
Gospel (preu a consultar).
Los jueves de 20h a 22h porque hay
Gospel (precio a consultar).
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai càlid, acollir i amb encant situat al centre d’Artesa de Segre, amb un jardí interior.
Podràs gaudir del seu entorn rural practicant esports d’aventura com escalada, bicicleta o
piragüisme i de productes de proximitat reconeguts pel seu valor gastronòmic com
formatges, embotits, cerveses i vi.
Un espacio cálido, acoger y está situado en el centro de Artesa de Segre, con un jardín interior.
Podrás disfrutar de su entorno rural practicando deportes de aventura como escalada, bicicleta
o piragüismo y de productos de proximidad reconocidos por su valor gastronómico como
quesos, embutidos , cervezas y vino.

LA NOU
COWORKING
ARTESA DE SEGRE

Carretera d'Agramunt, 22 · Artesa de Segre
619830449 (Núria Aranès)
lanoucoworking@gmail.com
www.lanoucoworking.cat

ARTESA DE SEGRE
(NOGUERA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 13h (tardes a
convenir)
De lunes a viernes de 9h a 13h (tardes a
convenir)

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Els dilluns. Perquè hi ha classes de dibuix
i pintura; i un divendres al mes taller de
lettering (a consultar).
Los lunes. Porque hay clases de dibujo y
pintura; y un viernes al mes taller de
lettering (a consultar).
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Espai de coworking multisectorial a Guissona creat amb molta cura i encant per la Sònia. Els
llocs de treballs són amplis i lluminosos, amb zones d’inspiració, exteriors, de relax, sala de
trucades, sala de reunions i sales polivalents. Un coworking de categoria a la plana de Lleida
que has de conèixer.
Espacio de coworking multisectorial en Guissona creado con mucho cuidado y encanto para
Sonia. Los puestos de trabajos son amplios y luminosos, con zonas de inspiración, exteriores,
de relax, sala de llamadas, sala de reuniones y salas polivalentes. Un coworking de categoría a
la plana de Lleida que debes conocer.

LOCAL
COWORKING
GUISSONA

Carrer Riu Sió, 1 · Guissona
669 421 224 (Sònia Esteve Fitó)
hola@localcoworking.cat
www.localcoworking.cat

GUISSONA (SEGARRA)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h
a 19h (excepte juny, juliol i agost de 8 h a
15h)
De lunes a viernes de 9h a 13h y de 15h a
19h (excepto junio, julio y agosto de 8 a 15
horas).

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Els dimarts de 19.15h a 20.15h perquè
podràs gaudir d’una classe de ioga i
participar al grup de pintura (a consultar).
Los martes de 19.15 a 20.15h porque
podrás disfrutar de una clase de yoga y
participar en el grupo de pintura (a
consultar).
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PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un espai al mig del poble on gaudir de la natura i de rutes a peu sense haver d’agafar cap
transport. Ah, i un dels millors llocs del món per fer observació astronòmica i gaudir de la
llum de les estrelles.
Un espacio en medio del pueblo donde disfrutar de la naturaleza y de rutas a pie sin tener
que coger ningún transporte Ah, y uno de los mejores lugares del mundo para hacer
observación astronómica y disfrutar de la luz de las estrellas.

LO NIU D’IDEES
LA POBLA DE SEGUR

Av/ Madrid, 9 baixos ·La Pobla de Segur
973680038
pirineu-e-centre@lapobladesegur.cat
www.lapobladesegur.cat
LA POBLA DE SEGUR
(PALLARS JUSSÀ)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de les 8h a 21h
De lunes a viernes de las 8h a 21h

Et recomanem anar-hi… / Te
recomendamos ir…
Durant tot l’any, coincidint amb activitats
d’observació astronòmica, vinculades a la
denominació Starlight de la zona.
Durante todo el año, coincidiendo con
actividades de observación astronómica,
vinculadas a la denominación Starlight de
la zona.

31

PROVÍNCIA DE LLEIDA

Què hi trobaràs? / ¿Qué encontrarás?
Un dels espais rurals de Catalunya on el 80 % dels seus coworkers són practicants d’esports
outdoor al seu entorn immediat (BTT, marxa nòrdica, canoa-kaiac, escalada, esquí a fons…).
Està situat al centre històric de La Seu d’Urgell, amb llum natural i vistes a la catedral i a la
Serra del Cadí.
Uno de los espacios rurales de Cataluña donde el 80% de sus coworkers son practicantes de
deportes outdoor en su entorno inmediato (BTT, marcha nórdica, cano a - kayac , escalada,
esquí a fondo ...). Está situado en el centro histórico de La Seu d'Urgell, con luz natural y vistas
a la catedral ya la Sierra del Cadí.

PALAU COWORK
LA SEU D’URGELL

Carrer de la Sort, 11 – 1r pis (Pati Palau) ·La Seu d’Urgell
620 297105 (Ricard Parés)
rpares@palaucowork.com
https://www.palaucowork.com
LA SEU D’URGELL
(ALT URGELL)

Horari / Horario
De dilluns a divendres de 9h a 19h
De lunes a viernes de de 9h a 19h

Et recomanem anar-hi… / Te recomendamos ir…
Perquè podràs practicar marxa nòrdica per 5€. Els
dijous al vespre perquè t’hi espera un afterwork a
l’Sköol Lounge Bar. O els dimarts perquè podràs
anar al mercat local centenari i fer un esmorzar
complet de forquilla per 9€.
Porqué podrás practicar marcha nórdica por 5 € . Los
jueves por la noche porqué te espera un afterwork
con cerveza en el Sköol Lounge Bar. O los martes
porque podrás ir al mercado local centenario y hacer
un desayuno completo por 9€.
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ESPAIS AMICS
(URBANS)

Espais AMICS (espais de coworking urbans de Catalunya)
Alpha Espai (Barcelona - Poble Nou)
CREC (Barcelona - Eixample)
CREC (Barcelona - Poble Sec)
Comusicwork (Barcelona - Gràcia)
Coworkidea (Barcelona - Raval)
Cowork Rambla Catalunya (Barcelona - Rambla Catalunya)
Kubik (Barcelona - Gràcia)
Coespai (Girona)
La Caravana Coworking (Tarragona)
Lleida Cowork (Lleida)
Espai Factoria (Reus)
(*) Més informació a la pàgina següent
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ESPAIS AMICS URBANS

ALPHA ESPAI (BARCELONA - POBLENOU)
C/ Pere IV, 214, (Entrada per Passatge Bosch i Labrús,1), 08005 Barcelona
+34 605 96 43 37 · https://alphaespai.com

COWORKIDEA (BARCELONA - RAVAL)
Carrer de Torres i Amat, 21, 1º, 08001 Barcelona
+34 667 93 81 37 · www.coworkidea.com

LA CARAVANA COWORKING (TARRAGONA)
Carrer de Santa Joaquima de Vedruna, 8, 43002 Tarragona
+34 977 11 21 92 · www.lacaravanacoworking.com

CREC COWORKING (BARCELONA - EIXAMPLE)
Gran Via de les Corts Catalanes, 672, 08010 Barcelona
+34 931 16 55 85 · www.crec.cc

COWORK RAMBLA CATALUNYA (BARCELONA)
Carrer Corsega, num. 284, 1 Pis, 08008 Barcelona
+34 938 32 37 35 · www.coworkramblacatalunya.es

LLEIDA COWORK (LLEIDA)
Carrer Torres de Sanui, 5, entresòl 1er esquerra, 25006 Lleida
+34 973 82 97 00 · www.lleidacowork.cat

CREC COWORKING (BARCELONA - POBLE SEC)
Carrer de Blesa, 27, 08004 Barcelona
+34 931 16 55 85 · www.crec.cc

KUBIK BARCELONA (BARCELONA - GRÀCIA)
Carrer de Luis Antúnez, 6, 08006 Barcelona
+34 934 15 87 40 · www.kubikbcn.com

ESPAI FACTORIA (REUS)
Carrer de Sant Vicenç (cantonada Passatge de Rofes), 43201 Reus
+34 656 28 92 66 · www.espaifactoria.com

COMUSICWORK (BARCELONA - GRÀCIA)
Carrer de l'Alba, 1, 08012 Barcelona
+34 682 62 12 10 · www.comusicwork.com

COESPAI (GIRONA)
Carrer Anselm Clavé, 32, 3r, 17001 Girona
+34 972 91 18 53 · www.coespai.com
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