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Garret Hardin:
The Tragedy of the 
Commons (1968)

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons 

Recurs d’accès obert
+ actitud egoista
= esgotament del recurs

No es basa en casos reals 
sinó en models simulats

No té en compte la 
capacitat d’arribar a acords 

de regulació d’ús

https://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons


  

El procomú és una construcció social 
sobre un recurs natural o cultural

Els recursos compartits tenen una 
regulació i uns mecanismes de 
producció, reproducció, gestió i 
presa de decisions que crea i 
modifica la mateixa comunitat

El procomú tradicional pot ser:

Material i limitat: 
> recursos naturals (aigua, 
pastures, boscos, …)
> espais i estris comunals (forn, 
forja, molí, era, plaça, …)

Immaterial i ilimitat:
> Coneixements i habilitats
> Llengües, cultura

La regulació depèn de les seves 
característiques; és de sentit comú



  

Mercat – Estat – Procomú

Procomú

EstatMercat

2009, Elinor Ostrom rep el Premi Nobel de l’Economia per la seva recerca sobre els “commons”

Estudia la sostenibilitat 
comunal a partir de 
l’estudi de cententars de 
casos reals de producció, 
reproducció i gestió del 
procomú

https://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom


  

El procomú*

És un sistema de recursos comunitari 
caracteritzat per:
● Autogestió (~ governança comunal)

● Pertinença accessible (~ consell obert, assemblea)

● Coneixement compartit
● Integrants tenen dret i responsabilitat sobre la 

(re)producció i l’ús sostenible

(*) profit comú | sinònims: comú, empriu, comunal, béns comuns



 

El procomú digital és una 



  

Producció entre iguals (p2p)

● Producció p2p com 
un tercer model

● Internet redueix els 
costos de transacció 
de la col·laboració

● CBPP: Commons-
based Peer 
Production

Foto by Joi Ito, CC BY

Yochai Benkler, CC BY-NC-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:YochaiBenklerJI6.jpg
http://benkler.org/Benkler_Wealth_Of_Networks.pdf


  



  



  





  

Free Knowledge Institute

● Una fundació sense afany de lucre que promou  
l’accés igualitari a les eines de producció i l’intercanvi 
de coneixement en totes les àrees socials

● Amb equips distribuits entre Amsterdam, Barcelona i 
Roma

● És un hub que connecta xarxes i comunitats per co-
crear una societat de coneixement justa i sostenible 
basada en el coneixement lliure i la col·laboració 
honesta





  

Procomú

EstatMercat



  



  



  



  

FemProcomuns.coop

Una plataforma cooperativa per l'autogestió 
econòmica de projectes procomuns



  

Una comunitat de comunitats

Exemples del directori de mapeig “Barcelona Smart City Commons” per a l'Ajuntament de Barcelona

https://www.zotero.org/groups/457033


  

client

Coops i 
altres entitats

intercooperacció
col·laboració

SegSoc

His. Pub.

Banc

Un/a soci/a amb saldo positiu al seu compte pot:
a) cobrar despeses / factures
b) cobrar bestretes (soci de treball)
d) cobrar una nòmina (obra i serveis)

procediment per validació col·lectiva

Una plataforma cooperativa per l'autogestió econòmica

http://www.femprocomuns.cat/ 

Serveis
Cloud

Internet
de les
Coses

Som
Dispositius

Mobles
Disseny
Obert

OdooCoop

Formació 
cultura i

tech lliure

Eco
Circular

Codi Obert
Teixidora

Programes
de

Comunificació

client

 sòcia de consum

 sòcia de treball

entitat col·laboradora

sòcia col·laborador/a

http://www.femprocomuns.cat/



