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1. Introducció procomú



Comunitats de persones distribuïdes



Comunitats de persones distribuïdes

Relacions entre iguals (peer to peer)



Comunitats de persones distribuïdes

Relacions entre iguals (peer to peer)

Recurs comú



Referents teòrics...
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Casos clàssics de procomú digital



Programari lliure
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   Expansió per àmbits d'activitat econòmica
                                   
                                     Recerca mostra 300 casos



Catalunya: Referent mundial en economia 
col.laborativa procomú 

3 de 10 experiències més destacades a Europa surten a 

Catalunya  Directori.P2Pvalue.eu 



MODELS Communs oberts Unicorn Cooperativisme de plataforma  

Tipus d’entitat 
econòmica 

Fundacions 

Governança participada  

Corporations 

Governança privada 

PIMES & cooperatives
       
Governança participada  

Tipus de tecnologia Programari lliure  Tecnologia privativa Programari lliure 

Política de coneixement Coneixement obert: 
dades obertes i 
llicencies lliures  

Coneixement tancat Varia 

Expansió per hibridificació desempoderadora: 
De l'innovació socieconòmica a  la desvirtualització corporativa



2. Procomú i sobirania tecnològica 



Perquè la sobirania tecnològica és rellevant? 

● Difícilment es podrà guanyar altres sobiranies sense guanyar sobirania 
tecnològica. En la mesura que la tecnologia pren un pes més central, més 
rellevant es transversalment per la resta d’àmbits. 

● La tecnologia no és neutral, sino que es ambivalent, i està emmarcada en 
una agenda soberanista o "desoberanista". 

○ Agenda discriminadora. La tecnologia te un "genere" molt discriminador, de fet es un dels 
grans eixos de reforçament del patriarcat. 

● La agenda de la industria tecnològica "desoberanitza". Domina un model 
de mercat i negoci que prioritza el interès privat sobre el general, 
desempodera als usuaris/ciutatans, i en cerca mesura captura la sobirania 
institucional. 

● Hi han en marxa una serie de processos que reptaran encara més la nostra 
soberania. Com ara la inteligencia artificial, o la capacitat de control social de 
les dades.



Procomú & Sobirania Tecnològica

Més enllà de concepcions centrades en 
societat civil versus estat 

Cap a un marc public-comú 



Procomú & Sobirania Tecnològica 
Sobirania grupal 

Model d'autogovernança soberanista de les comunitats de producció i ús de la 
tecnologia 

Model de democratització producció econòmica (Sobirania econòmica) 

Sobirania individual 

 Connexió entre el col.lectiu i l'individu que respecta els drets i llibertats 
individuals 

Sobirania  "publica"  

Agenda lligada a l'interès general 

Producció de recursos accessibles com bens públics 

Entorn tecnològic lliure (basat en FLOSS i dades obertes) 

Sobirania institucions polítiques de/per tothom

Model per reconstruir institucions comuns 



Quin és el model de institucions polítiques que 
reforcen els diversos models d'economia 

col.laborativa?



Quin és el sistema polític que reforcen els diversos models 
d'economia col.laborativa?

Model Unicorn - Uber & AirBnb

○ Doble manca d'autonomia col·lectiva darrere les reclamacions 
"autoregulació": Comunitats no involucrats en la governabilitat de les 
plataformes i administracions no involucrades en la regulació de l'economia 
col.laboració 

○ Política de lobbies, portes giratòries i corrupció
○ "Sostre de vidre" per a altres models d'economia col.laborativa



Quin és el sistema institucional que reforcen els diversos 
models d'economia col.laborativa?

Communs oberts i cooperativisme de plataforma 

● Polítiques col.laboratives per  l'economia col.laborativa: Co-creació de 
polítiques involucrant a tots els agents (no només les empreses)

● Communificació: Partenariat public - comú com alternativa a la privatització 
● Provisió de serveis públics col.laboratius  



 C. Crida a l'acció per una economia 
col.laborativa procomú 

com a via que reforce la sobirania 
tecnològica 

Aturar el procés de cercament del procomú, 
guanyant batalles a les institucions polítiques



Procés Participatiu per al desenvolupament de 
l'economia col·laborativa a Catalunya

Generalitat de Catalunya 

Data limit 30 d'Abril 

Eix 1. Caracterització de l’economia col·laborativa 
Eix. 2. Desenvolupament de l’economia col·laborativa: el 

nou rol del ciutadà agent productor 

http://participa.gencat.cat/ca/articles/proces-participatiu-per-al-desenvolupament-de-l-economia-col-laborativa-a-catalunya
http://participa.gencat.cat/ca/proposals/caracteritzacio-de-l-economia-col-laborativa


Procomuns Fòrum de 
politiques col.laboratives 
Declaració de Procomuns 
Barcelona, Marc 2016

120 recomanacions polítiques 

per una economia col.laborativa 

procomú     Procomuns.net  

Proper procomuns 27 & 28 de June 2017 
& meet up mensual


