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Contingut de la sessió

● Presentació de les participants i els seus 
projectes 

● Introducció a l’economia del procomú, el 
procomú digital i el cooperativisme de 
plataforma 

● Presentació de les sis sessions 
(continguts, formadores i calendari)  



Introducció al cooperativisme 
de plataforma, l’economia del 
procomú i el procomú digital 



Què és el cooperativisme de 
plataforma?



El concepte 



By Laura Recio Hidalgo [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
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Optimització de recursos
Intercanvi entre iguals
Col.laboració 
Co-creació de productes i 
serveis



L’economia del procomú 



Foto: http://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/que-es-leconomia-social-i-solidaria

Economia
Satisfer les 
necessitats de les 
persones

Intercanviant 
béns i serveis

Autogestionant 
recursos comunals



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

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
No es regula igual un recurs que un altre



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

Procomú = 
recurs+persones+regulació comunitària
Els recursos compartits tenen una regulació i 
uns mecanismes de producció, reproducció, 
gestió i presa de decisions que crea i modifica 
la mateixa comunitat

“... cuando hablamos de bienes comunes 
aludimos a un recurso, pero también a las 
normas que regulan su uso y, sin duda, a la 
comunidad activa que en la práctica elabora 
tales normas y a la fuerza de trabajo necesaria 
para mantener el recurso y su gobernanza…” 
Rubén Martínez et al. La Hidra 2016

La comunitat la formen els qui treuen 
profit del recurs i sol ser fàcil 
formar-ne part









Economies extractives de plataforma

https://www.slideshare.net/David_Weingartner/collaborative-economy-and-collaborative-enterprise
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Revitalització de l’ESS



2012 Christian Felber
Change Everything

2010 Rachel Botsman
What’s mine is yours



2015 Trebor Scholz
Platform Cooperativism



Concepte de 
cooperativisme de plataforma

Trebor Scholz, “Ours to hack and to own”:

- La governança compartida i la propietat 
compartida de les palanques de poder 
d'Internet: les seves plataformes i protocols.

- La propietat i governabilitat democràtica són 
els pilars del que vol dir ‘cooperativisme’, tant 
en aquest context com històricament; sense 
aquests, el concepte seria buit de contingut.



El procomú digital és una construcció tecnosocial 
que produeix un bé fàcil de compartir

Domina el model de producció entre iguals basada en el procomú

El procomú digital és:

Immaterial, replicable: 
> Programari
> Obres culturals (textos, imatges, audiovisuals)
> Cartografia
> Bases de dades

Material, replicable
> Hardware i disseny obert

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

2001

2004

1984

1973-78
TCP/IP

2002



● La producció col.laborativa emergent (producció entre iguals 
basada en el procomú- Commons Based Peer Production 
CBPP- desplaça l’equilibri de poders entre el mercat, l’Estat i la 
societat civil i esdevé un 3er model (intraempresa, mercat, p2p).

● Cal tornar als sistemes de governança de FLOSS per capgirar el 
domini dels models corporatius en l’evolució de la producció 
social.

● En Ostrom, el procomú es refereix a un model de governança 
del recurs, Benkler se centra en el caràcter obert i lliure de les 
relacions.

● El caràcter obert dels procomuns digitals, fa que no sigui fàcil 
definir un «subjecte» concret i estable sobre el qual recauria la 
governança.

Foto by Joi Ito, CC BYYochai Benkler, CC BY-NC-SA

Yochai Benkler: The Wealth of Networks
How Social Production Transforms Markets and Freedom

(2006)
La riquesa de les xarxes. 

Com la produccó social transforma els mercats i la llibertat

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


Grup informal = lleuger, fomenta autoorganització, focalitza en tasques
Fundació = preserva la missió dels fundadors, facilita obtenció de fons
Associació = pot facilitar la participació dels usuaris
Cooperativa = posa la propietat de la plataforma/recurs en mans dels 
productors de valor (impulsors, usuaris) i facilita la governança 
democràtica.

Empreses capitalistes
StartUps = corren el risc de ser comprades i canviar d’objectius
Corporacions multinacionals = prioritzen el lucre i el control del mercat 
a la sostenibilitat del procomú

Forma organitzativa pel procomú digital
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Open Commons Unicorn Platform 
cooperativism

Model de 
Governança

Fundacions, amb 
sistemes de participació 
Comunitats 

Multinacionals PIMEs & cooperatives 

Tipus de 
tecnologia 

Programari lliure 
(replicable)

Programari 
proprietari

Programari lliure 
(replicable)

Gestió del 
coneixement

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

Dades tancades
Copyright 

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

Responsabilitat 
social 

Economia circular - 
impacte mediambiental 
política de genere activa 

Denúncies de 
discriminació de 
gènere 

Economia circular - 
responsabilitat 
impacte medi 
ambiental - polítiques 
de gènere



Emergeixen noves pràctiques d’intercanvi 
Cooperativisme de plataforma

https://www.slideshare.net/David_Weingartner/collaborative-economy-and-collaborative-enterprise
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Plataformes d’allotjament
Plataformes de comunitats de UGC
Plataformes d’intermediació laboral

2009

2016

Mercats de compravenda en línia 
Plataformes d’organització solidària
Plataformes de treball



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


