
Co-creació

Enric Senabre (Dimmons)
Thais Lloret (femProcomuns)
David Gómez (femProcomuns)



Programa 

Introducció David Gómez, Mònica 
Garriga

6 juny 10:00 - 12:00

Llicències lliures i obertes David Gómez, Mònica 
Garriga

6 juny 12:00 - 14:00

Models de governança, tipologies 
d’entitat legal

Ricard Espelt, Enrico 
Stano, Joan Martínez

13  juny 10:00 - 13:00

Marc de models de sostenibilitat en 
obert i procomuns

Wouter Tebbens i Thais 
Lloret

20  juny 10:00 - 13:00

Design thinking i co-disseny Enric Senabre, Thais 
Lloret, David Gómez

27  juny 10:00 - 13:00

Estratègies de desenvolupament Fèlix Casanellas 4  juliol 10:00 - 13:00

Sessió grupal d’acompanyament A definir amb els projectes



Marc dels tallers

Crisi 
Pèrdua control sobre 
mitjans de 
subsistència

Resposta 
Recuperació

Primaveres i occupy places, 
associacionisme, ESS, 
economia col.laborativa o 
social sharing, cooperativisme 
de plataforma,...

Tancament de 
camps, revolució 
industrial, 
desamortització, 
crisis del 29

Mitjans de 
subsistència 
procomuns 

> Recursos digitals  (xarxes, 
codi…)
> Espais i estris comunals 
    (servidors, antenes, nodes, 
sensors,…)
> Coneixements i habilitats
> Llengües, cultura

> Recursos naturals 
   (aigua, pastures, boscos, …)
> Espais i estris comunals 
    (forn, forja, molí, era, plaça,)
> Coneixements i habilitats
> Llengües, cultura

Crisi financera i econòmica, al 
2008.  Universalització accés a 
telèfons intel.ligents, 
geolocalització, plataformes 
digitals,...  

Naturals: 

Digitals: 

Associacionisme, 
sindicalisme, 
cooperativisme,...







Co-creació VS co-disseny





Exemple: 

Afegir imgs Comunificadora, 
procomuns , etc

La Comunificadora s’engega



en obert



Ampliquem-ho #1
Qui / com som



Exemple: acreditació per diferencia perfils i expertesa en un 
projecte euopeu al voltant de la cultura 



Exemple: acreditació per descobrir habilitats i fortaleses per 
fer ciència ciutadana



Exemple: rols per fer aportacions a La Comunificadora en obert 

Mosca (busca pegues, errors)
Pilota (destaca el que està bé)
Embut (idees boges)
Engranatge (racionalitza)



Principis del co-disseny



Principis del co-disseny



Exemple: co-disseny aplicació mòbil i web per a recrear 
«selfies» culturals



Comença amb “copy & paste” a l'antiga...
Collage col·laboratiu com a llavor de projecte



...i moure les tasques i requeriments  a cicles i eines de 
desenvolupament.



Ampliquem-ho #2
Pensem una 
«app coop»



VIABLE ‘COOPERITZABLE’ ATRACTIU



Exemple: descoberta col·lectiva de criteris per aplicar a 
campanyes de crowdfunding



Exemple: co-disseny d’experiments de ciència ciutadana amb 
adolescents



Ampliquem-ho #3
Requeriments per

l’«app coop»



Històries d’usuari com a generador de possibilitats per a 
desenvolupar conjuntament

Com serien les funcions clau del nostre servei o producte?

Proposeu un primer escenari en només una frase: 
“Com seria...

[si com a un/una <tipus d’usuari>] 
[pogués <acció específica>]

[amb <contingut / eina>] 
[per a <objetiu / resultat concret>]” 

(Feu servir com a mínim un verb, descrivint una acció)



Exemples rera algunes cooperatives de plataforma existents:
COM A UN/A
<USUARI /

BENEFICIARIA
CLIENT

CIUTADANA>

POGUÉS
<ACCIÓ

ESPECÍFICA>

AMB / VIA
<CONTINGUT /

EINA /
PERSONA>

PER A
<OBJECTIU / 
RESULTAT
CONCRET>

COM A 
CONDUCTORA 
A LA CIUTAT

POGUÉS
COMPARTIR 
VEHICLES 

ELÈCTRICS

VIA UNA
COOPERATIVA

SENSE AFANY DE 
LUCRE

PER A PODER 
INICIAR CANVIS EN 

LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE

COM A 
CONSUMIDORA DE 
PRODUCTES DE 1a 
NECESSITAT O OCI

POGUÉS COMPRAR 
ONLINE DINS UN 

CATÀLEG EXTENS

AMB UNA WEB 
D’E-COMERCE 

IMPULSADA PER 
UNA COOPERATIVA

PER A FOMENTAR 
EL CONSUM 

RESPONSABLE

COM A FOTÒGRAF 
PROFESSIONAL

POGUÉS POSAR A 
LA VENDA LES 

MEVES CREACIONS

AMB UN 
MARKETPLACE

COOPERATIVISTA 
D’IMATGES 

PER A OBTENIR 
INGRESSOS AMB 

UN MODEL DIGITAL 
EQUITATIU



Exemple: aplicacions per a promocionar i fer servir el 
patrimoni cultural europeu



Exemple: preguntes de recerca generatives, per a 
desenvolupar projectes interdisciplinars 



Com continuar? Diagrames, esquemes, prototips i altres 
possibilitats per a visualitzar conjuntament



Com continuar? Diagrames, esquemes, prototips i altres 
possibilitats per a visualitzar conjuntament



Com continuar? Adoptant tècniques i eines Agile per al 
desenvolupament iteratiu del projecte



Exemple: ús del kanban a La Comunificadora

By Mariocyl8 [CC BY-SA 4.0 from Wikimedia Commons

By Mogams [CC BY-SA 4.0 from Wikimedia Commons



Exemple: ús del workboard de CommonsCloud per planificar i 
executar campanya de matchfunding



Com continuar? Partint de rols concrets i posicionant-nos per 
tal d’identificar qui fa què o té accés, etc.

By Wtebbens [CC BY-SA 4.0 from Wikimedia Commons



Un vestit procomú: roda dels pilars de sostenibilitat.

Escull un rol o perfil d’usuari
Explica breument el projecte i la teva posició a la 
comunitat i entre els agents implicats

Pregunta a la gent que hi ha
a cada pilar
Quin és el meu paper en…
… les maneres de compartir
… els recursos i ingressos externs
… la governança cooperativa
… la producció plataformitzada


