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Programa global
Jornada “La Comunificadora s’engega”
●

9 d’octubre de 10 a 14h i de 16 a 19h. El Far (Barceloneta)

Formació + Capacitació LaCo
●
●

●

●

Sessió introductòria (4h)
Càpsules temàtiques  (15h / assistència mínima 9h)
○ I: 2 càpsules (3h)
○ II: 4 càpsules en 2 grups paral·lels (3h)
○ III: 4 càpsules en 2 grups paral·lels (3h)
Altres sessions formatives (6h / opcionals)
○ 3 sessions de presentació de casos de projectes
procomuns dins DimartsLaCo (1h)
○ Formació a mida dins els DimartsLaCo (3h)
Tallers de capacitació: (20h / assistència requerida a tots els
tallers)
○ 3 tallers de prototipat de projectes (4h)
○ 2 tallers orientats al finançament (4h / assistència
mínima a un dels dos).
■ Taller de crowdfunding
■ Taller finances ètiques

Acompanyament LaCo
●
●

Tutories individuals (5h)
Assessoraments (10h)

Espai “Dimarts LaCo”
●
●
●
●

Espai de cotreball dimarts a la tarda de 17h a 20h (8
sessions)
Assessorament matchfunding Goteo (3h)
Presentació de casos (3h)
Formació a mida (3h)

Sessions obertes
●
●

“La Comunificadora en obert”: presentacions dels projectes
a la comunitat
“La Comunificadora, punt i seguit”: Jornada de cloenda, el
dimarts 30 de gener.

Suport de recerca LaCo+R
●
●

Sessió inicial 26 d’octubre amb el grup de recerca Dimmons
de la UOC
Seguiment, entrevistes i retorn

Descripció del programa
La Comunificadora en la seva segona edició consolida els punts forts de la primera i intensifica les accions de capacitació, espais participats i
col·laboració entre projectes. Manté els assessoraments i la tutoria com a elements claus de l’acompanyament i facilita l’elecció d’itineraris de
formació. També incorpora un acompanyament vinculat a la recerca acadèmica.

Formació+capacitació LaCo
Sessió introductòria

Hores: 4 hores de formació
● Dimarts 24 d’octubre de 16h a 20h.
Continguts:
● Exposició de com funciona la Comunificadora
● Exposició de les eines
● Introducció general a l’economia col·laborativa procomú
● Mapeig dels projectes, identificar comunitats

Càpsules temàtiques

Les càpsules temàtiques estan dividides en tres blocs on s’abordaran els següents temes: eines col·laboratives lliures i distribuïdes, models de
negoci en obert, models de governança, polítiques de compartir coneixement, estratègies per construir equips i comunitats, estratègies de
comunicació. Estan plantejades per poder fer-se totes o bé escollir un itinerari específic en funció dels interessos de l’equip.

Sessió temàtica I
1 sessió (2 càpsules)
Hores: 3 hores
● Dijous 2 de novembre de 10 a 14h
Continguts:
● Models de sostenibilitat en obert i procomuns
● Producció: introducció eines lliures col·laboratives (1)

Sessió temàtica II
1 sessió (4 càpsules en 2 grups paral·lels)
Hores: 3h.
● Dijous 16 de novembre de 10 a 14h
Continguts:
● Llicències: introducció a les llicències obertes i lliures
● Introducció a la comunicació aplicada, audiovisual i xarxes socials
● Governança: dimensió col·lectiva i relacional dels projectes
● Models d'ingressos: introducció a diferents estratègies d'ingressos

Sessió temàtica III
1 sessió (4 càpsules en 2 grups paral·lels)
Hores: 3h.
● Dijous 30 de novembre de 10 a 14h
Continguts:
● Llicències: coneixement lliure: del software lliure al hardware i disseny obert
● Producció:: introducció eines lliures col·laboratives (2)
● Producció: Introducció a blockchain
● Governança: forma societària; tipologia d'empreses, entitats legals

Tallers de capacitació
Aquests tallers estan orientats a enfortir els equips de treball i treballar la viabilitat i sostenibilitat dels projectes.

Co-creació. Persones

1 sessió
Hores: 4h.
● Dijous 9 de novembre de 10 a 14h
Continguts:
● Qui som i quins havers tenim
● Què ens manca o ens limita
● Qui tenim al nostre voltant

Co-creació. Projecte

1 sessió
Hores: 4h.
● Dijous 23 de novembre de 10 a 14h
Continguts:
● A quina necessitat real dona resposta
● En què es materialitzaria, quines característiques tindria
● Qui té interès real en què la idea tiri endavant

Co-creació. Recursos

1 sessió
Hores: 4h.
● Dijous 7 de desembre de 10 a 14h
Continguts:
● Amb què comptem i què estem disposades a fer jugar
● Quins recursos serien els mínims dels que encara no
disposem
● Qui tenim al voltant i en l’ecosistema del procomú i
l’economia solidària que ens pot aportar recursos

Tallers de finançament de projectes
Aquests tallers estan orientats a conèixer les possibilitats del crowdfunding i les finances ètiques.

Crowdfunding
1 sessió
Hores: 4h.
● Dijous 14 de desembre de 10 a 14h
Continguts:
● Què és el crowdfunding
● Desenvolupar una campanya: campanyes que funcionen, campanyes que no
● Pràctica: planificació d'una campanya de crowdfunding

Finances ètiques

1 sessió
Hores: 4h.
● Dijous 21 de desembre de 10 a 14h
Continguts:
● Què són les finances ètiques
● Eines: CAF, títols participatius, accés a Coop57…

Dimarts LaCo
10 sessions
Hores: 4h
● 17 a 20h
● Calendari:
○ 31 d’octubre
○ Novembre: 7, 14, 21 i 28
○ Desembre: 5, 12, 19
○ Gener: 9 i 16
Continguts:
Espai de cotreball dimarts a la tarda de 17h a 20h per:
● Posada en comú i dinàmiques col·lectives
● Treballar amb el propi equip
● Col·laborar o fer assessorament P2P entre equips
● Trobades de seguiment o retorn amb l’equip LaCo+R de Dimmons-UOC (a concertar)
● Citar-se amb persones assessores o col·laboradores externes.
En aquests espais també es programen algunes activitats complementàries de formació:
● Assessorament matchfunding Goteo (1 sessió)
● Sessions de presentació de casos: (3 sessions)
● Formació a mida escollida pels equips participants (3 hores)

Acompanyament LaCo
Les accions formatives es combinen amb la tutoria personalitzada dels projectes. A partir de l’avaluació prèvia al procés de selecció, a la
participació dels equips en els tallers de capacitació i a les autoavaluacions, els tutors faran una proposta d’assessoraments que es validarà
amb els propis equips impulsors dels projectes.

Tutoria
Cada projecte té una tutora,que és una persona de l’equip coordinador de la La Comunificadora, i és el seu referent per qualsevol incidència
durant el programa. A partir de la setmana del 23 d’octubre es faran reunions dels projectes amb les seves tutores per assignar-los assessores
i al final del programa es farà una reunió per explorar la continuïtat del suport de Barcelona Activa (5 hores presencials).

Assessoraments especialitzats
El programa compta amb una borsa de persones assessores de l’àmbit del procomú i l’economia social i solidària amb perfils diversos pel que
fa a coneixements, expertes i experiència.
Entre el 13 de novembre i el 28 de gener els equips de projectes tindran una bossa d’hores de dedicació per concertar reunions amb les
assessores en funció de les necessitats concretes dels seus projectes. Aquestes reunions seran d’una hora de durada i s’acordarà el lloc i
hora. Els grups de mutu acord i amb el vist-i-plau de la persones assessora i tutora poden decidir fer assessoraments grupals per fer una cita
més llarga d’assessorament.
Cada projecte disposarà d’unes hores totals d’assessoria que podrà fer servir (10 hores).

Àrees d’assessorament: TIC, laboral, drets i llicències, cooperativisme, disseny, plataformes web col·laboratives, comunitats, recerca, cultura
lliure, sostenibilitat econòmica i models de negoci, comunicació, Internet de les coses, fabricació digital.
Assessorament sobre crowdfunding: el dia 14 de novembre dins el DimartsLaCo hi haurà un primer assessorament sobre crowdfunding a
càrrec de Goteo per als equips interessats.
Assessoraments P2P: cada equip dedicarà un mínim de 3 hores a assessorar o col·laborar amb un altre projecte del programa. Aquests
assessoraments es registraran en un Banc del temps i es faran preferentment en el marc dels DimartsLaCo.

Sessions obertes
La Comunificadora en obert

Sessions de tarda oberta els dimarts 7 novembre i 19 de desembre. En aquestes trobades el programa s’obre al públic en general per exposar
en obert l’estat dels projectes, intercanviar idees i rebre aportacions. Són espais de trobada de la comunitat que s’haurà anat generant entre
projectes, el seu públic i col·laboradores potencials, tutores, assessores i persones i entitats de l’ecosistema dels procomuns, l’economia
col·laborativa i l’economia social i solidària metropolitana.
Les trobades faran servir una metodologia dinàmica amb intervencions curtes que permetin que tothom pugui exposar i mètodes de recopilació
d’aportacions.

La Comunificadora, punt i seguit

Jornada de cloenda es farà el dimarts 30 de gener a la tarda, serà una sessió oberta i servirà per:
● Donar a conèixer l’estat dels projectes i el seu full de ruta.
● Donar a conèixer com s’ha desenvolupat el programa i fer-ne una avaluació col·lectiva aportant suggeriments de millora.
● Revisar el mapeig iniciat a “La Comunificadora s’engega” contextualitzant-hi els projectes que hauran participat.

LaCo+R, suport des de la recerca
El grup de recerca Dimmons de la UOC farà un acompanyament del programa des de la recerca acadèmica, fent aportacions als projectes i
fent un seguiment del seu desenvolupament. Les actuacions del grup inclouran entre altres:
● Sessió inicial 26 d’octubre per exposar què es pot aportar des de la recerca i conèixer les necessitats dels equips
● Seguiment del desenvolupament dels projectes i retorns
● Possibles entrevistes i trobades que es concertaran en el marc dels DimartsLaCo

