
Estratègies de desenvolupament

Fèlix Casanellas (Colectic)



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,...



Esquema de la sessió

1. Presentació dels participants i els projectes

2. Construïm col·lectivament l’ecosistema d’una plataforma
a. Components tècnics
b. Components socials

3. Anàlisi de repercussions segons diferents eixos

4. Com de cooperativa és la plataforma? Finestres de procomú

5. Anàlisi dels ecosistemes dels casos treballats

6. Construïm el nostre propi ecosistema



1. Presentació dels participants 
i els projectes



2. Construïm col·lectivament 
l’ecosistema d’una plataforma



3. Anàlisi de repercussions segons 
diferents eixos

Accessibilitat Privacitat Sostenibilitat Drets 
laborals



3. Anàlisi de repercussions segons 
diferents eixos

Altres?



3. Anàlisi de repercussions segons 
diferents eixos

Procomú



4. Com de cooperativa és la 
plataforma? Finestres de procomú

Monolític Modular

Tancat

Obert



4. Com de cooperativa és la 
plataforma? Finestres de procomú

Potenciadors

Documentació Dinamització Eines 
adequades



5. Anàlisi dels ecosistemes dels 
casos treballats



6. Construïm el nostre propi 
ecosistema


