


Contingut de la sessió

1. Benvinguda
2. Presentació de les sis sessions (continguts i calendari)   

a. Introducció
b. Llicències lliures i obertes
c. Marc de models de negoci en obert i procomuns
d. Design thinking i co-disseny
e. Models de governança, tipologies d’entitat legal
f. Estratègies de desenvolupament

2. Introducció al procomú digital 
3. Introducció al cooperativisme de plataforma 
4. Diga’ns un cas de Economia Col·laborativa Corporativa (ECC) i un de contraposat 

d’Economia Col·laborativa Procomú (ECP) 
5. Presentació de les participants i els seus projectes





Presentació de les sis sessions (continguts i calendari) 

Introducció Wouter Tebbens, Ricard Espelt 22 novembre 16:30 - 
18:30

Llicències lliures i obertes David Gómez, Wouter Tebbens 22 novembre 18:30 - 
20:30

Marc de models de negoci en 
obert i procomuns

Wouter Tebbens 29 novembre 16:30 - 
19:30

Design thinking i co-disseny Enric Senabre 13 desembre 16:30 - 
19:30

Models de governança, 
tipologies d’entitat legal

Mayo Fuster, Pere 20 desembre 16:30 - 
19:30

Estratègies de desenvolupament Enrico Stano, Pau Pérez 10 gener ‘18 16:30 - 19:30

Sessió grupal d’acompanyament mitjans de gener 2018



Photo: CC0

http://maxpixel.freegreatpicture.com/France-Mountains-Cattle-Landscape-Scenic-Valley-166740


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 
construcció tecnosocial 

que produeix un bé fàcil de compartir

Domina el model de producció 
comunitària entre iguals

El procomú digital és:

Immaterial, replicable: 
> programari
> obres culturals (textos, imatges, 
audiovisuals)
> cartografia
> bases de dades

(Quasi) il·limitat:
> Té límits en la seva base física 
(infraestructures, energia)



https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Free_and_open-source_software 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Free_and_open-source_software


Programari lliure i de codi obert*
Quatre Llibertats asseguren el dret a qualsevol usuàri/a de:
1. executar el programa per qualsevol propòsit
2. veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats 

pròpies**
3. redistribuir còpies
4. millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores 

realitzades**

* Debian Free Software Guidelines → Open Source Definition
** L'accés al codi font és un requisit.



Quatre Llibertats asseguren el dret a qualsevol per:
1. Fer servir l’obra i gaudir dels beneficis de fer-ho
2. Estudiar l’obra i aplicar els coneixements adquirits
3. Redistribuir còpies, totals o parcials, de la informació o de 

l’expressió
4. Fer canvis o millores i redistribuïr les obres derivades

* http://freedomdefined.org 

Obres culturals lliures*

http://freedomdefined.org


El procomú digital

És un sistema de recursos comunitari 
caracteritzat per:
● Autogestió (~ governança comunal)
● Pertinença accessible (~ comunitats en xarxa)
● Coneixement compartit
● Integrants tenen dret a l'ús, la contribució, la 

participació i la bifurcació (~ replicar)

La possibilitat de bifurcació és garantia dels altres drets i reforça la continuïtat



Producció entre iguals (p2p)
● Internet redueix els costos de 

transacció de la col·laboració
● Producció entre iguals (p2p) 

com un tercer model
● 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


Mercat – Estat – Procomú

Procomú

EstatMercat



Mercat – Estat – Procomú

Procomú

EstatMercat

Coops de 
Plataforma





Intruducció a la economia 
col·laborativa procomú 



Economia col·laborativa de plataforma
Conceptes bàsics

Consum, intercanvi i producció de béns i serveis 
entre grups distribuïts de persones recolzades 

per una plataforma digital.



Economia col·laborativa de plataforma
Conceptes bàsics

Consum, intercanvi i producció de béns i serveis 
entre grups distribuïts de persones recolzades 

per una plataforma digital.



Economia col·laborativa de plataforma
Model econòmic disruptiu

Industria programari lliure
Industria cinema
Industria Musica 

Producció científica 
…

I la propera? 



Economia col·laborativa procomú
Expansió holística (mostra de 300 casos)



50% casos son servei i infraestrutura adjuntiva

Impacte rellevant a Barcelona
1000 casos identificats



1) Llei de potències - power law: Desigualtat en la distribució 
de la participació. Ecosistemes de participació. 

 

2) Bretxa de gènere: 98.5% de FLOSS son homes (mentre 
indústria privativa 30%; 87% de la Wikipedia) 

Dues observacions a partir de la 
recerca a tenir present



L’estrella del procomú
Qualitats procomuns de l’economia 

col·laborativa procomú





Open Commons Unicorn Platform 
cooperativism

Tipus d'entitat 
(Governança & 
economia)

Fundacions, amb 
sistemes de participació 
Comunitats 

Multinacionals PIMEs & cooperatives 

Tipus de 
tecnologia 

Programari lliure 
(replicable)

Programari 
proprietari

Programari lliure 
(replicable)

Política de 
dades & 
coneixement

Dades obertes 
Llicències lliures (P.e. 
Creative Commons) 
Coneixement obert

Dades tancades
Copyright 

Depèn

Responsabilitat 
social 

Economia circular - 
impacte mediambiental 
política de genere activa 

Denúncies de 
discriminació de 
gènere 

Economia circular - 
responsabilitat 
impacte medi 
ambiental - polítiques 
de gènere



Economia col·laborativa procomú
10 casos d’anàlisi

El Recetario
Smart IB 

Goteo
Katuma

Bancs del temps
Freesound

XOBB
Ereuse
Sentillo

Pam a pam



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Economia Sense ànim de lucre com a 
motor central

Transparència

Responsabilitat
social

Inclusió

Consciència ecològica

Coneixement Copyleft

Open data

Tecnologia FLOSS

Descentralitzada

Governança Cooperativa

Participació oberta





www.smart-ib.org 

http://www.smart-ib.org


www.goteo.org

http://www.goteo.org


www.bdtonline.org

http://www.bdtonline.org


www.freesound.org

http://www.freesound.org


www.xobb.cat

http://www.xobb.cat


www.ereuse.org

http://www.ereuse.org


www.pamapam.org

http://www.pamapam.org


www.katuma.org

http://www.katuma.org


Seguiment, 
potenciació i 
col·laboracio amb 
metodologies, 
contactes i marc teòric 
per noves iniciatives 
de serveis o productes 
digitals oberts

Katuma
Cooperativisme de plataforma



Kautuma
Cooperativisme de plataforma


