
SANT FELIU,
EMPRENEDORIA I CO-TREBALL JOVE



La ciutat de Sant Feliu de Llobregat acompanya a les persones que volen generar un canvi per al seu

desenvolupament de projectes o idees que solucionen problemes i reptes.

Es tracta d'un concepte d'emprenedoria (i pre-emprenedoria) en un sentit molt ampli.

Mitjançant diferents llançadores (2012-2022) i programes d'acceleració i incubació (YUZZ, Explorer, Baix

Innova Social, Power UP, FEM Power UP, Technovation Girls…) la ciutat ha incentivat el sorgiment de

noves idees emprenedores, així com l'impuls de participació i col·laboració de les persones joves (18 a 31

anys) promovent projectes i iniciatives de petita envergadura, però amb una mirada disruptiva i innovadora

i un alt valor social, cultural i ambiental per a Sant Feliu. Han estat més de 400 persones les que han

passat per aquests dispositius en els quals s'entra amb idees i se surt amb projectes (un MVP o producte

mínim viable i un model de negoci validat).



Aquests mecanismes de suport a l'emprenedoria jove han conviscut amb altres recursos orientats a l'increment i millora de les

competències laborals i soft skills a través de Cases d'Oficis “Sant Feliu Ciutat Digital” (2008-2011) orientada a les

tecnologies de l'informació i la comunicació, TIC (multimèdia, dinamització digital i microinformàtica) i programes de "Garantia

Juvenil” (2017-2019) i “Eco-Mitjana” que han estat formacions inclusives en creació audiovisual i mitjana, amb la missió de

professionalitzar en àmbits com els videojocs, la realitat virtual i eines 3D, però també en audiovisual o en comerç electrònic a

persones d'entre 16 a 29 anys.



Totes aquestes persones joves han tingut a la seva disposició espais, presencials i virtuals, de co-treball per a

experimentar i prototipar les seves idees i projectes relacionats amb la Realitat Virtual, la Comunicació

Audiovisual, els Videojocs i eSports, la cultura Maker i la Impressió 3D i la Programació Informàtica o el

Màrketing Digital.



Aquests entorns de treball compartit i col·laboratiu han pres la forma d'espais presencials de coworking

“CO-*Work-TIC” (2012-2016), de co-treball al voltant de la innovació social amb component tecnològic

(2016-2020) i de les estades i residències d'innovació “INnòmades” (2021-2022). En definitiva, un espai

aglutinador de talent digital jove.



Aquests espais de co-treball serveixen, entre altres coses, per a posar a prova, prototipar i

testar les diferents idees emprenedores.



A través de l'acompanyament i mentorización en metodologies àgils (com Lean Startup o

Design Thinking) i el facilitar l'accés a espais públics, edificis municipals i comunitats locals,

els projectes d'emprenedoria poden testar i validar en un entorn real la seva proposta i

construir el seu prototip de Producte Mínim Viable (MVP).



Els projectes que arriben al seu MVP i incorporen algun dels elements de triple

impacte (social, econòmic i ambiental) reben un assessorament especialitzat per a

formar part d'un catàlogo local d'iniciatives (de “quilòmetre zero”), classificades

segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), susceptibles de ser

triades pel teixit empresarial de la ciutat per a les seves actuacions de

Responsabilitat Social Empresarial (RSC).



EXEMPLE DE PROJECTE D'EMPRENEDORIA JOVE LOCAL

MTK Space SCCL: productora audiovisual i coworking audiovisual

El projecte cooperatiu de MTK Space https://mtkspace.com/ està dinamitzat i

gestionat per 3 joves de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat amb experiència dins del

sector audiovisual i amb un arrelament i coneixement del teixit cultural i associatiu de

la ciutat molt forta. Està situat en el polígon Matacàs i compta amb 750 m², el qual

està dividit en tres platós de rodatge i una zona de coworking.

https://mtkspace.com/


Aquests 3 joves de Sant Feliu de Llobregat van condicionar aquesta nau industrial amb materials reciclats i

reutilitzats per a l'arrencada del projecte.

MTK Space és un espai de treball col·laboratiu i multidisciplinari que satisfà les demandes del sector cultural i

audiovisual potenciant les TIC, on es poden desenvolupar totes les fases de la producció i distribució dels

projectes. Poden treballar tant membres de la cooperativa de manera individual com en col·laboració amb

entitats externes, amb l'objectiu de generar i promoure un espai de treball cooperatiu.

Així, MTK Space vol ser un eix vertebrador per a la creació d'una xarxa de professionals del sector del Baix

Llobregat i de l'entorn, que assessori i aculli tots aquells professionals i empreses que tinguin necessitats

formatives, requereixin orientació o busquin noves connexions amb altres professionals, per a crear una

estructura sòlida i de cooperativisme.
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