
 

                                                                                                 Alfafar 25 de Març de 2014 

Sr. Alcalde Juan Ramon Adsuara.      

Salvador Ferrando Boigues amb domicili a                                          Alfafar amb NIF:                                                                                
presenta a la seua consideració i votació al plé de l’ajuntament d’Alfafar la següent: 

Proposta de moció per a la creació d’un espai de Coworking a Alfafar. 

 Els temps difícils que vivim no sols han tranaformat els llocs de treball donant 
pas a modalitats de treball abans ipmensables si no que també han cambiat l’espai fisic 
dedicat als mateixos. 

 El coworking ( treball cooperatiu) és una manera de treball que permet a 
professionals independents tals com dissenyadors gràfics, comunity managers, 
dissenyadors web, arquitectes, etc..  compartir un espai de treball on desenvolupar els 
seus projectes. D’aquesta manera permet crear sinèrgies entre els diferents professionals 
podent donar lloc a la creació de nous projectes i a colaboracions entre ells. 

 Aquest tipus de professionals han adaptat els seus projectes cap a  un model que 
implica paragr un lloguer de entre 75 i 150 Euros per l’espai compartit que utilitzen 
conjuntament. Les ventatges son innumerables. 

 Recalcar que un espai coworking requereix d’una inverssió baixa per al seu 
desenvolupament. Sols dés necessari un espai habilitat per a instalar unes taules ( llocs 
de treball ) on s’ubicaràn els professionals, una sala polivalent on poder realizar 
presentacions, reunions amb els clientes ó reunions de treball i una conexió Adsl. Així 
com la netetja corresponent. 

 Existeixen moltes idees i ganes d’empendre nous projectes, però pocs diners per 
a soportar unes despesses fixes mensuals. La flexibilitat d’un espai coworking i les 
possibilitats que ofereix són un bon reclam per als emprenedors i free-lance, així com 
per a ajudar a subsistir als ja existents. 

 El treball cooperatiu aporta una solucióna l’aïllament que suposa per a molts 
treballadors el tindre el seu llooc de treball a casa. 



 

Per tot açò presentem les següents propostes: 

- PRIMER: Estudiar la disponibilitat d’espais aptes per a poder crear un espai 
coworking a Alfafar.. Creguem que és posible optimitzar els ja existents. 
 

- SEGON: Estudiar i pressupostar dita iniciativa. 
 

- TERCER:  iniciar els tràmits corresponents per a la seua posada en marxa. 
 

- QUART: Donar a coneixer la iniciativa. 
 

 

Signatura: 

Salvador Ferrando Boigues / salva_ferrando@yahoo.es 

 

 

 

 


