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L’economia
Context

col∙laborativa

procomú:

La col∙laboració és economia
La col∙laboració en la consecució d'objectius compartits i per la provisió de béns i serveis que
cobreixen les necessitats de la població i per garantir una vida digna és, i encara ho hauria de
ser més, la finalitat de l'economia.
L’adopció de les noves tecnologies d'informació i comunicació ha reduït enormement els costos
de coordinació i transacció de la col∙laboració, obrint un univers de noves oportunitats. Si en
altres moments històrics la reducció d'aquests costos explica l'emergència de l'empresa
"tradicional" tal com la coneixem, des de fa tres dècades s'està donant una explosió d'activitat
col∙laborativa mediada per Internet sota nous models d'organització. On ciutadans i ciutadanes
col∙laboren recolzats per plataformes digitals i altres tecnologies punteres per la consecució
d'objectius comuns.

El procomú
La producció 
procomú 
(entre comunitats que col∙laboren pel benefici mutu i col∙lectiu, sota
principis de participació i govern conjunt del procés, que resulten en recursos i serveis de
propietat col∙lectiva o/i accés públic) de fet no és nova, sinó que està present ja en societats
precapitalistes. El Premi Nobel d'Economia de 2009 Elinor Ostrom és una mostra de l'efectivitat
d'aquest model econòmic. El procomú és un tercer model que trenca el binomi EstatMercat
com els dos únics models d'organització per cobrir les necessitats de la població. Tot i no ser
nou, les noves tecnologies han impulsat enormement la seva expansió i escalabilitat, i han
afavorit l’emergència d'allò que ve a ser l'economia col∙laborativa procomú. De tal manera, el
procomú ja no està lligat a un lloc i a un temps específic, sinó que està interconnectat a través
de les opcions que ofereix la xarxa.

Expansió dels casos
Els 
casos més coneguts i de gran èxit són el programari lliure (que domina per sobre del
programari privatiu en molts camps de programari, com en el de servidors a Internet) i la
Viquipèdia (referent global del coneixement lliure i la participació en línia), iniciatives en que el
model procomú poden arribar a tenir, dins la indústria on operen, més presència que models
econòmics tradicionals i privatius d'empresa.
2

La producció procomú està creixent ràpidament, expandintse no només en àrees amb un fort
component de coneixement o de caràcter immaterial, sinó també en la producció de maquinari
(com ara la maquinària agrícola del projecte Open Source Ecology), ateneus de fabricació,
allotjaments (com la xarxa Couchsurfing), disseny de serveis (com Holon) o grups de cocriança.
Aquests casos, entre molts altres, són models procomuns de desenvolupament de productes,
recursos i serveis.

Barcelona i Catalunya com a referents internacionals
Barcelona, i Catalunya, representen una regió clau a Europa en el desenvolupament d'aquest
model procomú amb un important capital creatiu i d'innovació, el qual compta amb un gran
potencial per a la consolidació d’un sector productiu robust i per consolidarse com a regió de
referència al món.
Al 2014, un estudi de la Comissió Europea 1 apuntava que tres de les deu experiències més
innovadores en aquest àmbit van sorgir a Catalunya: guifi.net (infraestructura comunitària
d'accés a Internet sense fils), el kit del ciutadà intel∙ligent “Smart Citizen” (un dispositiu per la
compartició i el control ciutadà de dades) i Goteo.org (plataforma de microfinançament 
cívic). I
al 2016, la Comissió Europea també ha reconegut Guifi.net amb el premi a millor iniciativa de
Banda Ampla de nova generació, en la categoria de models innovadors en finançament. Un
recent mapatge i directori de casos, identifica quasi 1.000 iniciatives només a la ciutat de
Barcelona2. A més, l'economia col∙laborativa procomú representa un gran potencial com a
motor d’internacionalització de Barcelona, ja que el 60% de les experiències tenen lligams
internacionals3 .

Potencialitats lligades
descentralitzades

a

l'emergència

de

noves

tecnologies

A les mostres d'eficàcia i sostenibilitat dels models, s'uneixen recents avenços com les
tecnologies emergents anomenades 
blockchain (amb lògica descentralitzada), que han obert

“

Growing a digital social innovation ecosystem for europe  DSI final report”:
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/dsireport.pdf
2
Per accedir a un directori amb més de 1.500 casos d’iniciatives d’economia col∙laborativa procomú a nivell
català, i 400 a nivell europeu desenvolupat pel projecte P2Pvalue, es pot consultar respectivament
http://directori.p2pvalue.eu
i
http://directory.p2pvalue.eu/
)
3
Fuster Morell, M., Subirats Humet, J., Berlinguer, M., Martínez, R., & J. Salcedo (2015)
Procomún digital y
cultura libre ¿Hacia un cambio de época?
. Barcelona: Icaria.
1
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noves vies d'expansió d’un model que també és molt prometedor per l’evolució de l'economia
col∙laborativa procomú.

Quina economia volem? Economia col∙laborativa extractiva i privativa
versus economia social, solidaria i procomú
Més recentment, hem vist l'aparició i creixement de 
models híbrids que adopten el mateix
esperit i presenten lògiques d'organització similars al model d'economia col∙laborativa procomú,
basats en principis de col∙laboració, però privatitzant altres aspectes (sense que les persones
que contribueixin puguin intervenir en la seva governança i model de propietat privada). És el
cas d’Uber o Airbnb, corporacions multinacionals amb base a Sillicon Valley, a l'estil dels
models econòmics del capitalisme globalitzat imperant, basats en treure profit de la
col∙laboració en xarxa.
En un context de greu crisi econòmica des de 2008, en què les desigualtats socials arriben a
cotes desproporcionades, de gravíssima crisi de sostenibilitat mediambiental, i de transformació
política, l'economia col∙laborativa procomú i la seva capacitat de sumar potencial a la lògica
d'economia cooperativa, social i solidària representa una oportunitat per transformar el sistema
econòmic imperant. També a partir d'una economia basada en petites i mitjanes empreses o
cooperatives, més lligades a cobrir les necessitats bàsiques de la majoria de la població, més
inclusives i democràtiques en la distribució de beneficis. Basades a més en tecnologia lliure i
transparent, coneixement obert i recolzades en models de consum i producció que podrien tenir
menys impactes mediambientals i millor conciliació amb l'economia de les cures.
Estem parlant d’economies col∙laboratives procomuns que entenen el paper de la ciutadania
productora no com una oportunitat per al lucre de tercers o la deslocalització dels beneficis, des
de plataformes digitals o serveis que n'extreguin el valor, sinó com a processos afins als
principis de l'economia cooperativa, social i solidària, i on, a més de criteris emancipadors de
governança, apoderament, equitat o impacte social positiu, s'afegeixen els de compartir eines i
coneixements en línia, de manera transparent i efectiva.
L'economia col∙laborativa ha estat tant readaptada per un procés d’aprofundiment de models
econòmics guiats fonamentalment pel lucre i l'especulació (Internet com a la nova bombolla,
semblant a la immobiliària), generant greus desigualtats i pèrdua de drets, com per altra banda
és una realitat que ha fet escalar i guanyar centralitat als principis de l’economia cooperativa,
social i solidària, amb un gran potencial de transformació econòmica i per contribuir a resoldre
problemes d'exclusió social i política, així com mediambientals. És el moment de triar quina
economia col∙laborativa, i a la fi, quina economia volem.
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Un model econòmic per un altra política: de la privatització a la
“commonificació”
L’economia col∙laborativa procomú també representa un model econòmic per a una altra
política. Els models organitzatius procomuns poden constituir un model per fer les operacions
de l’administració pública més eficients, i per fer un millor ús públic dels recursos, així com per
obrir més canals de participació i activació de la societat civil en la resolució de problemes
comuns i necessitats públiques, a través de partenariats comunsprivats. Constitueix una via
per passar de la privatització imperant, en el primer cicle de globalització econòmica en crisi, a
la "commonificació" amb l'involucrament de la ciutadania i les institucions democràtiques en la
provisió i producció de béns i serveis públics, sense haver de caure en lògiques privades i
sense que la seva implementació passi per la recentralització en l'Estat, sinó l'activació
d’aquesta mateixa ciutadania.

Polítiques públiques per l'economia col∙laborativa procomú
Fins ara el 
debat públic 
s’ha focalitzat d’una banda en reaccions reguladores a curt termini
enfront a aquestes plataformes i d’una altra en la no menys important qüestió de com legislar o
actuar enfront de grans actors de l'economia digital com Google, Facebook, Apple, Amazon,
Yahoo, Microsoft i altres exemples de grans multinacionals que extreuen lucre basat en dades
personals o la col∙laboració i tendeixen a posar en crisi el sistema fiscal. Tanmateix, no acaba
d'arribar a la majoria de la població que hi han diversos models amb implicacions econòmiques,
de defensa de drets i possibilitats de transformació molt diferents.
De fet, com més important esdevé l’economia col∙laborativa, més està atraient l'interès de les
administracions públiques, i augmenta la necessitat de posicionaments i regulacions per part de
les administracions. En aquest sentit, aquesta declaració és un clam dirigit a l'Ajuntament de
Barcelona. Una intervenció per tal que de forma oberta i participativa es decideixin les
polítiques en matèria d'economia col∙laborativa del PAM de Barcelona. Un exercici que
posteriorment també es farà arribar a la Comissió Europea, i a altres administracions.

És el moment
Creiem que cal definir i avançar en la promoció per part de les institucions d'alternatives viables
de producció i emprenedoria, on es donin les condicions per a la transparència i els recursos
oberts com un motor de progrés real, de resiliència i de multiplicació d'oportunitats. Que les
administracions actuïn per aturar l’encerclament del coneixement i el procomú digital.
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Ara és el moment d'acompanyar i potenciar aquest tipus d'economia col∙laborativa, enfront
d'una altra que se n'està apropiant el nom. És el moment perquè es dóna la coincidència dels
nous municipalismes i del rol emergent de les ciutats com a sistemes operatius del canvi, així
com la necessitat d'avançar cap a solucions compartides enfront de les desigualtats, la
participació en i amb les institucions, i l'experimentació de noves fórmules on l'activitat
econòmica sigui entesa de forma holística i al servei de les persones.

L’economia col∙laborativa procomú: de
què estem parlant?
Principis guia
Els principis guia de l'apropament d'economia col∙laborativa procomú, i les preguntes que ens
podem fer, per tant, a l’hora d’abordar la qüestió de quines iniciatives d’economia col∙laborativa
cal promoure i fomentar (des dels diferents actors implicats) seria:
●

Quina economia?
○ Aquella que busca donar un servei o recurs de forma econòmicament sostenible,
sense posar el profit per sobre de la seva finalitat de servei o entrar en
dinàmiques especulatives.
○ Aquella que reconeix valor més enllà del monetari i que adopta modalitats de
governança que asseguren control del valor generat per part de la comunitat
d’usuàries o membres.
○ En la línia de modalitats d’empresa lligades a l'economia cooperativa, social i
solidària, com la tradició cooperativista, i el tercer sector, com per exemple
fundacions amb representació de la comunitat.
○ Aquella que és responsable amb les externalitats que genera, ja sigui en termes
mediambientals o de reproducció social.
○ Aquella que inclou principis d’equitat i de justícia en el desenvolupament i la
distribució dels treballs, centrantse en el benestar de les persones en la
governança de la comunitat.

●

Quin coneixement? Coneixement obert amb la utilització de llicències lliures o de
procomú (com les llicències Creative Commons). Aquell que busca afavorir l'accés i
reapropiació als recursos generats i, la propietat col∙lectiva o pública.

●

Quina tecnologia? 
Opcions tecnològiques que afavoreixin la transparència, la
participació i la llibertat dels contribuents, de la ciutadania i de les persones usuàries. En
aquesta línia, basades en el programari lliure, en estàndards oberts i en la mesura que
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sigui possible en arquitectures descentralitzades. A nivell de programari, la tecnologia
lliure és aquella que permet:
○ La llibertat d'executar el programa per qualsevol propòsit (llibertat 0).
○ La llibertat de veure com funciona el programa i adaptarlo a les necessitats
pròpies (llibertat 1). Aquí l'accés al seu codi font és un requisit.
○ La llibertat de redistribuir còpies (llibertat 2).
○ La llibertat de millorar el programa i de distribuirlo de nou amb les millores
realitzades, per tal que tota la comunitat se'n pugui beneficiar (llibertat 3). Igual
que a la llibertat 1, l'accés al seu codi font és un requisit.

Trets identificatius del concepte col∙laboratiu procomú
Els procomuns col∙laboratius asseguren una organització econòmica més democràtica, el
control dels mitjans de producció de qui genera valor, i l'accés públic als recursos. Més que de
característiques excloents, però, o d’una fórmula única, de manera esquemàtica podem resumir
que els projectes de l’economia col∙laborativa procomú presenten normalment una combinació
significativa dels quatre elements següents (respecte al procés productiu, respecte a les
relacions que s'hi estableixen i respecte al recurs resultant):
Producció col∙laborativa
: procés participatiu, obert i inclusiu. Plataformes o eines digitals que
impliquen algun tipus de cocreació interactiva entre persones per a la generació i el
funcionament de nous serveis o productes de valor, tot permetent la contribució, l’intercanvi o la
producció entre iguals, de manera lliure i voluntària (protegint la privacitat o fins i tot l'anonimat
de les persones en els millors casos).
Relacions “P2P” o entre iguals
: fomenten aquesta cocreació interactiva en un context de
comunitat d’usuaris i usuàries, des de relacions no majoritàriament basades en factors
contractuals, mercantils o jeràrquics, sinó fonentalment en les relacions igualitàries,
l'apoderament, la participació autònoma i/o descentralitzada.
● En termes de motivacions
, això es tradueix a habilitar mecanismes participatius i
equitatius de presa de decisions ja siguin centralitzats o distribuïts, de manera que
permetin fórmules de col∙laboració en la direcció i lideratge del projecte o les seves
finalitats.
● En termes de governança de la comunitat
, això es tradueix en habilitar mecanismes
participatius i equitatitus de presa de decisions ja siguin centralitzats o distribuïts, de
manera que permeten fórmules de col∙laboració en la direcció i lideratge del projecte o
les seves finalitats.
Recursos comuns
: en un grau o altre, el procés genera col∙lectivament béns que en comptes
de ser d’accés restrictiu o privatiu es poden gaudir, adaptar o fins i tot replicar de forma oberta.
En el cas digital, sovint amb llicències que determinen el grau d’obertura i drets per ferne obres
derivades, així com per accedir obertament també a les dades al voltant del recurs.
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○
○

○

Accés
: es basen en l’accés lliure dels usuaris i les usuàries al servei i la
informació que es genera, ja sigui per a l’ús, intercanvi, consum o producció.
Apropiació
: ofereixen o generen recursos compartits amb llicències clares de
reutilització, ja sigui per a permetre obres derivades, o fins i tot una reutilització
que generi noves oportunitats econòmiques i capital social (sense malmetre el
bé compartit).
Dades
: fruit de la seva activitat i evolució, les dades que generen el projectes en
base a l’activitat dels participants són de lliure disposició i en comptes d’usos no
ètics o extractius (explotació, venda, etc.) estan disponibles com un bé comú
més, fomentant la transparència.

Valor afegit sistèmic
: els resultats dels projectes d’economia col∙laborativa procomú poden
combinar el valor monetari o econòmic (incloenthi fórmules de comercialització i compensació)
amb el fet de suposar un impacte social positiu, i en addició als criteris anteriors basarse en
models de governança i gestió compartit del valor (com cooperatives, associacions, fundacions,
etc.). L'efecte multiplicador i col∙lectiu a llarg termini ofereix múltiples solucions als reptes de la
societat.
Tot i que en cert sentit molts exponents de l’economia col∙laborativa que denominem
“extractiva” (com ara Uber o Airbnb) es pot considerar que compleixen amb les dues primeres
dimensions (de producció col∙laborativa, i en certa mesura relacions P2P), en referirnos a
l’economia col∙laborativa procomú (en casos com Guifi.net, Viquipèdia, Goteo, etc.) normalment
s’arriba més enllà en aquestes dues primeres dimensions, amb lògiques procomuns en termes
del recurs resultant i del sistema de governança del valor

Recomanacions i principis generals
L’economia col∙laborativa procomú constitueix un model i una tendència
que, com detallem a continuació, pot suposar una renovada i necessària
reformulació de polítiques de promoció de l’emprenedoria i la innovació
com a motors econòmics de Barcelona, alhora que fomenti canvis en la
pròpia manera de funcionar de l’Ajuntament com a agent clau i
promocioni cap a l’exterior la ciutat com a referent procomú en un context global (i on altres
municipalismes poden agermanarse o fins i tot inspirarse). Experiències de ciutats clau en
l’àmbit de l’economia col∙laborativa o el concepte de procomú, com ho són Bolonya, Bristol,
Seül o Quito, poden ser un exemple a seguir, i també poden aprendre i reforçarse gràcies al
model que Barcelona pot aportar actualment.
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Des del grup impulsor de BarCola (“Barcelona Col∙laborativa”) i les entitats de producció
procomú que agrupa4, acompanyat per la recerca desenvolupada pel grup Dimmons.net al
IN3UOC i el projecte Europeu P2Pvalue, i com a resultat de les jornades Procomuns.net
(Barcelona, març de 2016) on van participar més de 400 persones i es va obrir un procés de
cocreació de polítiques públiques paral∙lel i coherent amb el de les consultes del Pla d’Acció
Municipal (PAM) de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, proposem aquest
seguit de recomanacions, acompanyades de mesures concretes per a les administracions, i
concretament per a l’Ajuntament de Barcelona, per a què s’adoptin en estreta cooperació amb
la societat civil, altres entitats interessades i el teixit productiu de la ciutat:

Principis generals
●

●
●
●

Política econòmica
: donar suport a petites i mitjanes empreses seguint la lògica de
l'economia cooperativa, social i solidària, i d'aquelles empreses amb models de consum
i producció que tinguin cura del medi ambient, la reproducció social i siguin inclusives.
La qual cosa comporta la necessària adaptació de les modalitats d'empresa i del rol de
la ciutadania com a productora a l’economia col∙laborativa procomú.
Política tecnològica
: donar suport a tecnologies lliures i descentralitzades.
Política de coneixement i innovació
: donar suport al coneixement obert, i garantir que
la innovació finançada amb recursos públics estigui a disposició sota llicències lliures.
Política pública 
(administració pública/serveis públics): incentivar la creació de
partenariats entre l'administració pública i l'economia col∙laborativa procomú. Dins de
l'estratègia d'apostar per passar de la privatització a la “commonificació”.

1. Millora de regulacions per a l’economia
col∙laborativa procomú
Apropament regulador

●

4

● L'administració en regular i relacionarse amb iniciatives
econòmiques col∙laboratives, ha de tenir present l'existència de diversos models i
diferenciar segons la propietat del que es genera, cap a qui va el lucre així com la
governança
del projecte, comunitat o plataforma.
Proactivitat a l'hora d'avançar cap a l'establiment de criteris (governança, obertura de
les dades, distribució de valor, etc.) que permetin 
definir quines iniciatives o
projectes poden considerarse procomú, tenint en compte que no es pot tractar
d'un sistema binari, sinó, més aviat d'un sistema de gradació
. Prendre com a
referent l’àmbit de l'economia social i solidària i el finançament en la banca ètica, on
s'estableixen uns criteris a través de l'eina de balanç social.

http://procomuns.net/ca/quees/barcola/
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●

●

●

Fomentar (en l’ús per part de l’administració, implementació a la ciutat,
desenvolupament amb finançament públic i difusió/formació) les 
tecnologies que
permeten la desintermediació i dificulten l’acumulació de capital i l’extracció de
valor cap a poques mans
.
Fomentar nous barems i ràtios de valoració de l'activitat econòmica més oberts i
que es recolzin en l’autoregulació
. Que l’administració consideri que qui fa ús dels
serveis sigui qui doni com a ciutadà proactiu la valoració d'aquests.
Obrir processos participatius per la regulació de l’economia col∙laborativa.
Establir el marc perquè siguin possibles 
processos experimentals on les solucions
arribin primer i després regular sobre la innovació (com s’ha fet a Islàndia amb un
concurs d’habitatge, i la llei reguladora urbanística en base a les solucions aportades),
amb mecanismes pilot perquè puguin ser avaluats, canviats i millorats pels mateixos
participants de manera progressiva.

Regulació en aspectes específics:
1.1 En matèria de subjecte jurídic:
●

●

Explorar l’adopció i promoció de noves vies de subjecte jurídic econòmic
(“peer
cooperativism”, “benefit corporations”, empreses socials, etc.) que s'adaptin a la lògica
organitzativa del model procomú, com ara la governança participativa
, la producció
oberta i la missió social, així com la cura mediambiental en l'activitat econòmica.
Fomentar la 
licitació d’entitats d’economia col∙laborativa procomú en la
contractació pública
.

1.2 En matèria de contribuents a l'economia col∙laborativa:
●

●

●

●

●

Reconèixer i protegir la figura de la “ciutadania productora responsable” com un
nou agent social i econòmic que generi procomú, en vers de situacions on està
penalitzada o il∙legalitzada per la pressió de lobbys o grups de pressió professionals.
Contribuir a cercar 
mecanismes de normalització reguladora en l’obtenció
d’ingressos més enllà de la figura de l'ocupació assalariada i la figura de la
persona autònoma.
Reduir els costos i facilitar la figura de les persones autònomes
. Per exemple que
els beneficis socials que normalment s’han vinculat a un contracte, puguin vincularse a
la persona autònoma.
Promoure 
condicions laborals equitatives, justes, no explotadores i respectuoses
amb els temps i les vides de les persones que treballen en projectes d’economia
col∙laborativa. No permetre situacions d’explotació laboral encoberta i treballar per
entorns laborals lliures d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Garantir que en els projectes d'economia col∙laborativa es porten a terme 
mesures
efectives d'eliminació de la bretxa
salarial de gènere
.
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1.3 En matèria de plataformes digitals:
●

Mesures de control per a què els 
terminis d'ús i política de privacitat 
no siguin
abusius.

1.4 En matèria d'infraestructura tecnològica i gestió de serveis claus
●

●

●

●

●

●

Política de telecomunicacions
basada en la lliure
competència (no en el
control de les grans multinacionals) i amb caràcter públic. Que no es generi duplicació
d'infraestructures privades (finançades en gran mesura amb recursos públics). Les
infraestructures on intervé finançament públic han de ser obertes, lliures i neutrals, i han
d'arribar arreu del territori, ser desplegades amb criteris de benefici social i territorial,
així com basarse en l'economia del bé comú. A més, les infraestructures existents,
independentment de la modalitat de gestió, han de permetre l’accés d’altres operadores
de forma universal.
Impulsar lleis que forcin a les 
empreses que produeixen aparells tecnològics i
telefonia intel∙ligent 
a oferir condicions de treball dignes (amb la formació i seguretat
oportuna, sense treball forçós ni treball infantil, respectar les jornades legals i els salaris
dignes, així com la llibertat d'associació sindical), i amb transparència relativa als
proveïdors i condicions d'extracció dels minerals emprats (com el coltan, el cobalt,
l’estany, el tungstè i l’or) per tal que no beneficiï a grups armats o alimenti guerres.
Promoure lleis que impulsin la reutilització de dispositius tecnològics i contra
l'obsolescència programada i altres vies que impedeixen el manteniment, la reparació,
l’ampliació i l’actualització dels dispositius tecnològics (com per exemple que es
produeixin aparells que puguin ser reparats sense eines especials, amb memòria
ampliable i amb un programari que pugui ser actualitzat lliurement).
Canviar o adaptar el marc regulador de manera que la 
gestió de serveis estratègics
no es concentri en poques mans, i que la seva governança no quedi allunyada de la
ciutadania.
Promoure lleis per a què els 
serveis d’informàtica en núvol 
(“cloud computing”) es
basin en programari lliure, política de privacitat respectuosa i estàndards oberts, els
quals ens permetin, si els fem servir correctament, recuperar el control sobre les nostres
activitats, les nostres dades i comunicacions (i com i amb qui ens relacionem i
cooperem, amb total llibertat).
Emprendre les 
accions d’iniciativa legislativa o de denúncia que es puguin fer des
de l’administració municipal 
en relació als serveis d’Internet que tenen termes i
condicions abusius
i que obliguen a acceptarlos per a ser utilitzats.

2. Impulsar la incubació de nous projectes i
iniciatives d’economia col∙laborativa procomú
● Crear una incubadora amb infraestructura física i tecnològica
pensada pel procomú, així com facilitar recursos per a
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

l’emprenedoria col∙lectiva procomú, que a banda de l’impacte social positiu promogui
projectes viables que compleixin amb criteris d’obertura, reutilització, transparència, etc.
Revisar els models d'incubació de projectes de base tecnològicainnovadora
actuals
, que contemplin més clarament una via alternativa a la d'empresa emergent
(
startup
) d’economia col∙laborativa privativa o extractiva, per fomentar l'escalabilitat del
model de producció col∙laborativa procomú. Fomentar els projectes que contemplen una
perspectiva sostenible a mitjà termini, que no sigui la de posicionarse amb l’únic
objectiu de ser adquirits posteriorment per un gran operador.
Articular una crida pel suport d’experiències ja existents o iniciatives pilot per a
cooperativitzar i 
repensar en clau local i procomú serveis existents de l’economia
col∙laborativa amb un impacte negatiu
o controvertit a la ciutat.
Afavorir la creació de 
recursos d'emprenedoria col∙lectiva procomú i de mediació
de conflictes en les experiències que es desenvolupin en aquest sector (materials
divulgatius, formació específica, eines lliures, intercanvi d’experiències, etc.).
Adaptar els 
serveis d’agents clau com Barcelona Activa perquè també puguin ser
clau per a la promoció i l’acompanyament de la procomunització i feminització dels
projectes emprenedors i de les empreses en funcionament, de manera que contribueixin
a consolidar el model proposat.
Promoure una “
Cambra de Comuns
” vinculada a la institució pública seguint
experiències internacionals, com espai autogestionat per trobades obertes, xarxes
socials, suport i activitats del procomú.
Potenciar infraestructures i serveis municipals ja existents o en desplegament, com els
Ateneus de fabricació, per a 
generar nous models d’ocupació en base a
l’aprenentatge 
que s’hi dóna.
Facilitar el servei i infraestructures per testejar els prototips creats per 
makers i
moviment de fabricació personal i adequarlos a paràmetres de seguretat i certificació
per estendre el seu ús, replicarlos i/o utilitzarlos en contextos crítics.
Incloure en l’acompanyament per a la posada en marxa de projectes d’economia
col∙laborativa les 
mesures de coresponsabilitat i conciliació laboral per al seu
funcionament.
Ajudar a crear 
una alternativa no extractiva a AirBnB que distribueixi les rendes, la
responsabilitat i el control
, on es puguin aplicar polítiques sostenibles pel que fa al
turisme, l'acolliment de viatgers, l'ús d’espais, l'impacte als barris i edificis, etc. Estudiar i
regular les possibilitats d’una cooperativa dels qui lloguen allotjaments, una plataforma
municipal obligatòria per al lloguer d’allotjaments, i una plataforma municipal que
redistribueixi guanys com a renda entre habitants.
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3. Fomentar fórmules existents o habilitar
noves per al finançament de les iniciatives
procomuns

●
●

●

●

●

●
●
●

● Explorar models de sostenibilitat i trajectòries d'escalabilitat
alternatives a les de les empreses emergents (
startup
) 
basades en la
recerca del màxim guany. 
Aportar recursos per a nous projectes empresarials que
potenciïn el model procomú i activin una emprenedoria diferent
, amb impacte
social, relacions laborals justes i base oberta.
Reorientar fons públics de capital risc per incloure criteris d’economia cooperativa,
social i solidària, de tecnologies lliures i de gestió comunes.
Activar experiències pilot i visibilitzar el sector de l’economia col∙laborativa procomú per
tal de fomentar i atraure capitals d’impacte (amb perspectiva de finançament ètic) i
altres mecanismes de finançament alternatiu
que el reforcin.
Col∙lateralment, permetre canals i vies per a què en els ajuts de l’Ajuntament o la
promoció d’altres 
convocatòries públiques es pugui justificar l’aportació a
projectes de procomú com costos i inversions
, com a aportacions dineràries o no
dineràries auditables o auditades.
Fer una 
crida al finançament d'experiències pilot innovadores amb un model
cofinançat (
matchfunding)que faci efecte de crida de projectes amb criteris
procomuns
, combinant el micromecenatge individual amb l’efecte multiplicador d’un
capital llavor que multipliqui cada aportació ciutadana.
Fomentar, en el cas de monedes socials alternatives o bancs del temps impulsats des
de l’Ajuntament o la ciutat, 
que les aportacions personals a projectes d’economia
col∙laborativa procomú ajudin al seu accés i tracte diferenciat.
Treballar en la 
fiscalitat progressiva i lluita contra el frau fiscal de les grans
corporacions.
Fomentar l'ús de 
monedes socials i alternatives
.
Renda bàsica 
que no només asseguri condicions de vida digna, sinó també la
possibilitat de contribuir individualment a projectes del procomú.

4. Adoptar o reassignar l’ús d’espais i altres
infraestructures municipals per al sector
● Ajudar a mapar recursos públics infrautilitzats amb l’objectiu de
donar suport a experiències pilot i projectes per posarlos 
a disposició de
comunitats procomuns en règim d’accés i gestió comunitària
.
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● Habilitar la gestió mancomunada d’espais de treball i locals buits per al treball i
desenvolupament de projectes de producció col∙laborativa procomú, tot facilitant la
mobilitat, la compartició i l'impuls del sector entre professionals i persones interessades.
● Impulsar experiències pilot per afavorir la 
possibilitat dels usos ciutadans
d’infraestructura pública, per exemple potencialitats dels mercats 
municipals com
a seus per a l'intercanvi ciutadà de béns.
● Fomentar polítiques d'escalabilitat i promoció, en què 
l’Ajuntament aporti
infraestructures tecnològiques i físiques ad hoc (seguint el model dels Ateneus de
Fabricació)
a fi de generar espais d'intercanvi i aprenentatge.
● Potenciar entramats col∙laboratius sobre recursos infrautilitzats com ara conductes
de fibra o ordinadors reutilitzables.
● Utilitzar les infraestructures i espais municipals com a 
peces clau en la lluita contra la
bretxa digital i contra la desigualtat dels barris en aquest aspecte, tot fomentant un
millor coneixement de l'economia c
ol∙laborativa
procomú

com a usuaris i usuàries.
● Impulsar espais d’acció positiva per a 
lluitar contra les 
desigualtats de gènere en
l’economia 
procomú
: bretxa digital, foment del lideratge de les dones, suport a les
iniciatives paritàries, acompanyament a projectes desenvolupats per dones, formació en
matèria d’igualtat de gènere i economia feminista.
● Inversió pública en maquinari de fabricació digital
, i amb una gestió d'accés àgil.
Acceleradora d
'
open
sourcehardware.Biblioteques d'eines.

● Impulsar les biblioteques d'objectes com a iniciatives / serveis 
procomuns basades
en l'ús compartit dels objectes (eines, h
ardware,etc.).
● Fomentar la 
reutilització dels equipaments informàtics de l'Ajuntament de
Barcelona dels que ja no en fa ús la institució. Tenir en compte iniciatives existents
(com ereuse.org, reutilitza.cat, 
restart
) per sumars’hi o replicarles. Buscar vies també
per 
oferirlos
on hi ha necessitat, per exemple a llars on no hi ha un ordinador.
● Disposar d'espais digitals de 
hosting 
o allotjament web municipal on allotjar
plataformes 
procomuns i que permetin compartir el codi font
, de manera que pugui
ser utilitzat per altres iniciatives p
rocomuns
.
● Adaptar o 
ampliar l'àmbit d'actuació de l'
OMIC (Oficina Municipal d'Informació al
Consumidor) als serveis oferts per models de negoci d'economia 
col∙laborativa
procomú
.
● Fer possible l’
accés a la xarxa de manera universal i gratuïta com un compliment
per part de l’administració pública del Dret d’accés al coneixement (art. 25 
DUDH
,
art 15 
ICESCR
). Aquesta provisió ha d’anar acompanyada de polítiques públiques
dirigides a la pedagogia i alfabetització d’aquells sectors de la població amb majors
dificultats per beneficiarse de les infraestructures digitals de manera autònoma.
● Migrar el 
maquinari dels serveis públics (per exemple màquines de compra i
validació de metro, tramvia i autobusos) cap al disseny obert
, i fer un pla de
transició i consorcis de col∙laboració amb altres ciutats.
● Que els 
Ateneus de fabricació estiguin prop de l’economia domèstica, que
s’orientin a infants i mares/pares
, que pugui incidir en aquest àmbit de la vida, no
només de cara al professional o persones ja aficionades o “iniciades”.
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5. Canviar com opera internament l’Ajuntament
en alguns fronts vinculats al procomú
Programari lliure

●

●
●

●

●

● Impulsar 
que l'Ajuntament adopti (i contribueixi a) una política
tecnològica lliure
, com podria ser la utilització de programari lliure i llicències obertes.
Assegurarse per a qualsevol adquisició de maquinari (ordinadors, telèfons, perifèrics,
antenes, etc.) que disposi dels 
controladors 
(
drivers
) i/o programari per funcionar
amb sistemes lliures
.
Compliment dels 
estàndards oberts
.
Com a principi general, 
que l’administració no desenvolupi programari ni
plataformes web si ja hi ha un projecte i/o comunitat existent fentho i que en canvi
s’impliqui en el projecte aportanthi necessitats i recursos.
Com a mesura de transició que l’administració comenci a 
utilitzar xarxes socials,
plataformes i serveis d’Internet lliures i/o distribuïts en paral∙lel als que fa servir
,i
comunicar a la ciutadania que pot informarse o relacionarse a través d’aquests.
En cas que es faci una compra privativa de programari, invertir en paral∙lel en la millora
de les alternatives procomuns. 
Per a la transició cap a l’ús generalitzat de tecnologia
lliure a l’administració pública equiparar el percentatge de dedicació
pressupostària al programari privatiu (llicències, formació, etc.) i al lliure
(desenvolupament, adaptació, formació).

Concursos públics
● Incorporar criteris d'avaluació prosocial dels concursos públics per tal de contribuir a
desmuntar xarxes de clientela, 
fer possible que experiències procomuns optin a un
concurs públic. Obtenir punts positius en la seva avaluació 
per aquest fet, entenent
per tant el procomú com a capital (eines productives compartides) i fent així un millor ús
del diner públic.
● Replantejar la 
prioritat en la contractació per l’Ajuntament i la seva activitat de
serveis del procomú i llicències lliures, en lloc de privatives
, a més dels criteris
actuals de cooperativisme o empreses socials (i de fet animant que aquests altres
criteris incorporin la visió procomú addicionalment).
● Implantar 
mesures de compra pública socialment responsable que passin per
exigir transparència en la cadena de subministrament dels equips electrònics que
s’adquireixen, i per verificar de manera independent que es compleixen les principals
convencions relatives als drets humans i laborals durant l’execució de qualsevol
contracte públic.
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Transversalitat
●
●

Facilitar els projectes transversals tot convidant a diferents institucions i
departaments a col∙laborar per assolir objectius comuns.
Quan es planteja una proposta participativa o que la ciutadania gestioni alguna
cosa, totes les àrees de l’Ajuntament han d’estar preparades per donarli suport
,
canviant si és necessari les formes de funcionament, regulació o impulsar canvis
legislatius per no torpedinarla. Una experiència pot ser un impuls legislatiu, regulador o
organitzatiu, com a prototip que identifiqui que cal millorar.

Privatització
●

Revisió dels processos privatitzadors del sistema públic de comunicació i del
sistema de comunicació i tecnològic a nivell autonòmic, per revertir aquests processos
en la mesura que sigui possible.

Commonificació
●

●

●

●

●

●

Com a principi general per resoldre les necessitats de la ciutat, enlloc de crear línies
d’actuació política estructuralment dirigida des del consistori, 
acudir a la pròpia
ciutadania perquè aporti solucions de forma autoorganitzada, descentralitzada,
amb principis i regles compartides i funcionament comunitari
, amb propietat
compartida dels béns i capacitats comuns.
Com a principi general 
donar suport a les comunitats del procomú i/o les
tecnologies lliures existents enlloc de substituirles des de l’administració
,
fomentant la consolidació o creació de comunitats que es puguin autogestionar i
permetre que siguin autònomes, tot vetllant perquè s’hi respectin qüestions ètiques i s’hi
treballi pel procomú.
Estímul d'usos i consum col∙laboratiu d'infraestructura i recursos públics i entre
particulars. 
Protocols àgils que afavoreixin l'accés (tant entre les administracions, com
entre la societat civil) i l'explotació més eficient de la infraestructura pública existent (ús
d'espais o cotxes en temps de no ús), amb vista a un model de consum més eficient i
ecològic.
Promoure bones pràctiques i exemples de 
comunicació digital i coordinació entre les
institucions i la ciutadania respecte al sector de l’economia col∙laborativa
procomú, tot promovent la confiança mútua
.
Realitzar una 
experiència 
pilot en què l'Ajuntament faci servir serveis d’actors o
comunitats que funcionen com empreses procomuns
, com ara guifi.net per a
infaestructures de comunicació digital.
Dotar les ciutats i poblacions de 
protocols que permetin tenir iniciatives de cura i
cobrir necessitats
en l'espai comú.
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●

Fer que l’administració sigui generadora d’energia amb acord amb cooperatives de
consumidors d’aquesta (com per exemple SomEnergia), de manera que pugui funcionar
com a productora energètica pròpia a nivell local.

Transparència, innovació i obertura de processos
●

●

●

Fomentar la 
generació de documents municipals en temes econòmics que
continguin llicències Creative Commons de forma visible i explicativa
, sense cap
restricció derivada d’aquests o pel que fa a la reutilització del contingut. Aquest horitzó
pot generar una tendència en què materials divulgatius, plans d’empresa i altres formats
de publicació ajudin a normalitzar les pràctiques obertes en el dia a dia.
Construir un 
centre de coneixement i competència del procomú municipalciutadà
que ajudi a ser més autosuficient i fomenti la coproducció de béns comuns. M
apeig de
les millors pràctiques innovadores per donar satisfacció a les necessitats vitals de la
ciutadania i les comunitats, dins i fora de les ciutats.
Explotar el potencial de les noves tecnologies (com el 
blockchain)per innovar en la
gestió. Estudiar la introducció de mecanismes basats en la tecnologia 
blockchain i
els seus efectes a mitjà i llarg termini en la reducció de la burocràcia i/o del
funcionariat públic, així com en la participació democràtica i en l’aproximació massiva de
consensos.

6. Combatre la mala pràctica de les
administracions i la corrupció en l'àmbit de
polítiques tecnològiques i de coneixement
● Registre obligatori de reunions i contactes de representants i
directius municipals amb els lobbys
o grups de pressió que
representen interessos econòmics de les grans corporacions en telecomunicacions o
serveis tecnològics.
● Mesures contra les portes giratòries de reguladors amb les grans corporacions
de
telecomunicacions i d'economia col∙laborativa.
● Polítiques de privacitat que assegurin transparència e
n les intervencions i drets de
privacitat en la transmissió de dades de les plataformes a les administracions.
● Com a forma d’apoderament davant de les males pràctiques en l’àmbit tecnològic
fomentar la 
creació d’una associació o organisme de les persones
consumidores/usuàries que amb suport d’experts estableixi les referències i
valori les aplicacions digitals
segons diversos criteris i així ajudar a prendre decisions
conscients sobre el seu ús: experiència d'usuari, facilitat de canvi i cost, privacitat,
seguretat, sostenibilitat, ús d’estàndards oberts, etc.
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7. Ajudar en la difusió local i per barris per
aproparne sectors i altres economies afins

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

● Ajudar a la creació d’espais i eines que 
promoguin la
comunicació entre barris i districtes, amb la finalitat d’oferir
experiències de producció col∙laborativa procomú a la ciutadania (que combatin la
visió actual generada pels actors que apliquen el model extractiu i deslligat del bé
comú).
Promoure una 
xarxa d’espais oberts de fabricació com els ateneus de fabricació,
fablabs
, espais 
maker,biblioteques, centres cívics i altres organismes municipals o amb
participació municipal per programes educatius, enfocats a la reparació i reutilització i
incentius econòmics.
Donar 
suport a accions conjuntes entre activitats i potenciar la visibilitat d’aquest
sector i el de l’economia cooperativa, social i solidària
, per ajudar així a crear
lligams i enfortir tots dos àmbits alhora.
Donar suport a accions per trencar l’aïllament entre comunitats i pràctiques
, on
xarxes d'economia col∙laborativa, l’economia circular de codi obert, o l’economia
solidària contribueixin en un grau més elevat al sector.
Impulsar el 
diàleg amb actors predominants de l’economia col∙laborativa
corporativa per tractar d’influir en aquesta reapropiació neoliberal de les pràctiques
col∙laboratives, tot sumant a la conversa també, el teixit local productiu i emprenedor.
Promoure 
clústers col∙laboratius d’empreses i centres de recerca 
que apostin per la
construcció i el compartiment de codi, coneixement i dissenys sota llicències lliures i
obertes.
Plans d’ocupació en què joves imparteixin formació sobre programari i
tecnologies lliures en casals d’avis, biblioteques i altres centres municipals amb
l’objectiu de formar ciutadans lliures i tecnològicament autònoms.
Fomentar a nivell local, la 
migració a les tecnologies lliures de programari i
maquinari, així com als serveis web lliures, distribuïts i ètics, no (només) de
persones individuals, sinó de grups de persones, comunitats, col∙lectius socials,
grups d'amics o famílies, equips de treball de l’administració o d’empreses, a través de
l’actuació municipal en diferents àmbits.
Promoure botigues i 
marketplaces
d'
apps lliures i descentralitzades
.
Identificar a la ciutat, aquelles 
pràctiques comunals predigitals o que no incorporen
tecnologia, i contribuir al seu reconeixement com a tals per part de l’Ajuntament de
Barcelona.
Aprofitar les 
iniciatives formatives públiques (escolars, Ateneus de fabricació) per
a l’abordatge de reptes i necessitats socials (projectes, treballs, intervencions).
Fomentar la interrelació entre elles com per exemple entres escoles i ateneus sobre
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●

joguines inclusives. Connectar així els programes que ja té la ciutat com els educatius,
de reparació i reciclatge.
Fomentar una 
organització metacooperativa al conjunt de la ciutat en un
ecosistema
d’economies
col∙laboratives
interrelacionades
combinant
cooperatives, fundacions i entitats sense afany de lucre i plataformes de
finançament i micromecenatge per als procomuns.
Crear un 
sistema de contraprestacions cap a la comunitat local per a empreses,
persones i organitzacions que es beneficiïn de l’ús de recursos públics oferts des de
l'administració.
Fomentar una 
xarxa col∙laborativa a escala local de barri, districte o àrees de
proximitat de tallers mecànics, fusteries, etc. i altres negocis petits i mitjans
existents
, fent polítiques de formació, coordinació i incentius per incorporarlos a la
producció i recuperació de béns, en obert i amb tecnologies i coneixements lliures.
Promoció de la integració, col∙laboració sectorial i escalabilitat del sector (que
permetin la mutualització de recursos, oferir serveis compartits i facilitar la innovació de
manera descentralitzada). Promocionar Catalunya com una regió favorable al procomú.
"
Reducció de danys
"  plans de reorganització sectorial dels actors afectats pel canvi
de model, per als casos en què l'opció col∙laborativa sigui una alternativa a un servei
que es produeix des de models tradicionals.

8. Ampliar el segell Barcelona en clau de
visibilitat exterior de les iniciatives locals
Segell Barcelona procomú

●
●

● Impulsar una etiqueta atractiva lligada al «model Barcelona
procomú»: un model de baix a dalt que s'enriqueix dels valors locals
(davant del model importat de Silicon Valley), i que ho fa des d’una lògica procomú
(prosocial) i d'abundància.
Promoure 
segells de producte ecològics, socials, sense obsolescència programada,
reparables, transparents i de codi obert i lliure.
Fer 
pedagogia sobre el cost real de les coses. Per exemple en el cas de l'agricultura
no biològica, anar més enllà del cost de producció i tenir també en compte el cost de
descontaminació d'aqüífers o sòls.

Projecció internacional
●

Reforçar la projecció internacional del «model Barcelona procomú» incorporant les
experiències procomuns en la política de cooperació i aliances internacionals /
exteriors de l'Ajuntament
.
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Crear com a experiència pilot uns 
premis internacionals a les experiències de
producció col∙laborativa procomú, els quals proporcionin el reconeixement als
ciutadans i ciutadanes «productors»
que generen procomú a les ciutats.
Establir xarxes amb altres ciutats col∙laboratives i/o procomuns (p.e. Seül,
Amsterdam, Bolonya, Bristol) per enfortir coalicions que puguin promoure solucions
tècniques de manera mancomunada amb altres municipis, i alhora incidir en aspectes
de política pública a nivell europeu.
Fer seguiment i 
col∙laborar amb altres llocs del món on s’estan impulsant les
economies col∙laboratives procomuns per poder replicar o adaptar si cal els bons
projectes que s'hi fan i per, a l’inrevés, fer possible que es puguin replicar els que es fan
a Barcelona.
Aprofundir i desenvolupar acords amb comunitats implicades amb la difusió del
coneixement lliure, com ara la Viquipèdia, que permetin perfeccionar continguts del
municipi en llengua pròpia i en altres idiomes de manera col∙laborativa per oferir
un major coneixement de la ciutat arreu del món
.

9. Que les inversions en grans esdeveniments
tecnològics recaiguin en la promoció del
procomú local

●

●

● Potenciar que els 
congressos i grans esdeveniments de
Barcelona donin visibilitat i suport a l'economia col∙laborativa
procomú
, i que se’n promogui per exemple la tecnologia oberta o donant (encara) més
visibilitat a experiències locals rellevants.
Incidir en grans esdeveniments importants (4YFN, Alimentària, etc.), 
facilitant la
visibilitat d'iniciatives 
procomuns mitjançant la cessió d'espais i temps als
estands municipals i fomentar que l’activitat que s’hi genera tingui un retorn positiu en
els serveis del 
procomú
local.
Promoure 
esdeveniments “satèl∙lit” en paral∙lel als grans esdeveniments on les
comunitats i actors del procomú presentin les alternatives i ajudin a fer el canvi.

10. Incentivar i donar suport a la recerca i
comprensió del fenomen per a seguir avançant
● Crear les condicions per a generar un informe sobre la capacitat
de l'Ajuntament en matèria de regulació i promoció de l'economia
col∙laborativa procomú (identificant les ordenances sectorials rellevants i
analitzant la disponibilitat de recursos), en línia amb accions de regulació i
polítiques de promoció d'altres ciutats europees.
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●
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●

●

Promoure la 
recerca sobre el sector a la ciutat i compensar el seu desconeixement,
a més a més de permetre la generació i l’estudi de dades
, fomentantne les obertes i
compartintles com un bé comú. Permetre, altrament, exercicis d’anàlisi en profunditat i
també prospectius.
Construir un 
node de coneixement i competència del programari lliure
, mapant i
creat sinergies amb els recursos d'
expertise i
de desenvolupament a la ciutat.
Fomentar 
estudis demogràfics sectorials, a càrrec de diferents agents i amb
presència per barris, en base a valors vinculats al model i altres àmbits relacionats
(educació, turisme, ocupació, lleure, etc.).
Donar suport a 
la 
recerca per informar de la innovació al sector, en concret basada
en l’autoconeixement dels agents involucrats i en les pròpies dades (en obert) de
les experiències. Per a tal finalitat, seria desitjable crear un projecte procomú en torn a
les dades i el coneixement del sector.
Estudiar el paper de la divisió del treball per gèneres, de la invisibilització del
treball reproductiu i de cures, del paper del gènere en els lideratges i la
col∙laboració en les organitzacions, dins l’economia col∙laborativa i cooperativista
Estudiar i fer propostes en relació a les fronteres tecnològiques, culturals i
econòmiques que afecten a les oportunitats per formar part de l’economia
col∙laborativa
, en adoptarla i en emprendrehi; si realment hi ha perill d’elitisme
tecnològic o corporatiu i com es podria evitar.
Estudiar el nou escenari on cada cop hi ha menys productes susceptibles a ser
monetitzats
. D’on surten els recursos per produirlos? 
Estudiar la forma de pagarlos
des de l’administració pública o comunitàriament
; estudiar el paper que hi podria
tenir la renda bàsica i les possibilitats de finançarla si baixessin els beneficis
empresarials.
Estudiar les cooperatives des de la perspectiva del procomú i si poden ser
considerades procomuns laborals o en quines circumstancies.
Generar 
accés lliure a dades públiques sobre aspectes econòmics i socials,
emprenedoria, accions de suport, resultats
, etc. (sempre amb respecte a normatives
de privacitat i la permanència de dades).
Fomentar la ciència ciutadana. Promoure la participació oberta de la ciutadania
tant en la recopilació de dades i observació dels fenòmens com en el seu
tractament
, processament, interpretació, diagnòstic i generació de propostes
d’actuació.
Crear i/o donar suport a una plataforma col∙laborativa per cartografiar la presència
de l’amiant (elements d’uralita, causant de fibrosi pulmonar per exposició a l'asbest i de
contaminació ambiental) a la ciutat de Barcelona.
Fomentar i donar suport a 
trobades regulars sobre procomuns, economia
col∙laborativa, cultura, coneixement i tecnologies lliures, que serveixin per
analitzar, debatre, avaluar i generar propostes
, com la trobada procomuns.net,
sobtec, Free Culture Forum, Ouishare, Cultura Viva, etc.
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●

Definir criteris mínims del que pot ser considerat economia transformadora entre
les experiències d’economia social i solidària i les d’economia col∙laborativa
.
Quan és procomú solidari i quan capitalisme col∙laboratiu, i si té sentit aquesta distinció.
Organitzar 
grups de treball i altres mecanismes per a una reflexió en profunditat i
d'amplitud de mires sobre les implicacions i el potencial del model procomú
. Fer
arribar les conclusions principals als més alts càrrecs del consistori.
Universitats & I+D: condicionament del finançament públic a la publicació en
obert dels resultats científics i de les dades generades. Promoció de revistes,
repositoris i bancs de dades d'accés obert als resultats científics. Promoció de mesures
de transferència de coneixement a la societat.

11. Educació i bretxa digital. Mesures per
combatre la bretxa digital i de formació

●
●

●

●

● Promoure unitats didàctiques sobre el procomú a les
escoles
i també promourehi observatoris dels procomuns, en clau
educativa i pedagògica.
● Dissenyar un currículum educatiu sobre els procomuns
orientat a tres bandes (societat civil, persones representants i empleades
públiques, estudiants)
que inclogui entre altres: definicions de procomú, ensenyament
des del procomú (fent servir eines del procomú), propietat i tractament de dades
(coneixement i anàlisi dels models extractivistes), models i efectes a llarg termini de
l’autoorganització sense funcionariat (
blokchain)
, eines tecnològiques i privacitat.
Donar
suport a les iniciatives existents que treballen per una educació sobre i des
dels procomuns
.
Que el 
Consorci d’Educació de Barcelona lideri la posada en marxa de serveis que
puguin substituir l'ús que actualment es fa massivament de GoogleDrive i GMail a
l'ensenyament públic
; fer un full de ruta de migració i estudiar la col∙laboració amb el
Departament d'Ensenyament, la Fundació PuntCat i i2Cat.
Posar en marxa 
serveis educatius que es basin en la no comercialització de les
dades, respecte a la privacitat dels i de les mestres i dels infants i que contemplin
també la participació dels centres i els docents en la governança del sistema
.
Estudiar les tecnologies i serveis existents que compleixen aquests criteris i si poden ser
adoptades directament, cal participar en la seva millora, replicarles, fer una versió o f
ork
adaptantles o bé desenvoluparne de noves.
Crear, impulsar o donar suport a una plataforma o mecanisme entre plataformes per
compartir recursos disponibles sobre polítiques públiques d’educació i formació
per als procomuns a escala europea, transnacional i multilingüe
(com per exemple
Commons Transition).
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Crear, impulsar o donar suport a una b
iblioteca, repositori o base de dades per
cercar informació de programari lliure, cursos,
etc. amb un sistema de manteniment
basat en el model de guifi.net.
Difondre el programari i les tecnologies lliures des dels mitjans de comunicació públics i
canals de difusió municipals. Transició perquè els m
itjans públics utilitzin solucions
lliures en la producció de continguts i en la seva comunicació divulgativa en
xarxes socials
.
Crear, impulsar o donar suport a una b
iblioteca, repositori o base de dades per
cercar informació de programari lliure, cursos,
etc. amb un sistema de manteniment
basat en el model de guifi.net.
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