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Recordeu apagar micròfons i càmares



10.00. Presentació de la sessió.
Recapitulació dels principals aprenentatges de la sessió prèvia. 

10.10. Podem generar ocupació entorn a l’economia col·laborativa? 

L’experiència de la Comunificadora de Barcelona Activa.
Ernest Pons, Tècnic Coordinador d'Enfortiment Socioempresarial. Direcció Innovació
Socieconòmica - Barcelona Activa.

10.45. La Biblioteca de les Coses: 

aprenentatges per al món local. 
Victòria Martínez, gestora de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí. 

11.20. Conclusions i notes finals

Segona sessió. Experiències pràctiques.
Divendres 11 de desembre de 2020



#1. L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
Optimitzar el valor a través de compartir els recursos. 

#2. LA SERVITITZACIÓ
Alinear empresa, client i planeta a través d’una transformació del model de 
negoci. Primer  trimestre 2021

#3. LA COMPRA PÚBLICA CIRCULAR
Donar exemple des del món local per impulsar el canvi cap a l’economia
circular. Segon  trimestre 2021

#4. LA SIMBIOSI INDUSTRIAL
Tot s’aprofita: tancar cicles de fluxos en un entorn industrial / local. 

Tercer trimestre 2021

Sessió 2. Experiències pràctiques . 11 de desembre (10-11.30h)
Sessió 1. Conceptes i eines. 10 de desembre (10-11.30h)
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Aprenentatges de la sessió d’ahir 10/12/20

• L’economia col·laborativa és un model d’activitat en ràpid creixement i evolució, que presenta importants 
reptes però també oportunitats. 

• Entre els reptes, destaca la regulació de l’activitat, per tal de protegir consumidors, treballadors i assegurar 
una competència justa (pagament d’impostos).

• Hi ha molta confusió entorn a què és realment economia col·laborativa, de manera que s’utilitzen diferents 
termes indistintament.

• En síntesi, una economia realment col·laborativa activa recursos inactius per a l’ús, facilita el paradigma 
d’accés vs propietat i utilitza la tecnologia per permetre l’encaix entre recursos inactius i la seva demanda.

• L’economia col·laborativa pot contribuir a una economia circular a través d’un millor aprofitament de 
recursos infra-utilitzats, la reducció de la demanda de nous productes i la menor generació de residus. 



Aprenentatges de la sessió d’ahir 10/12/20





Aprenentatges de la sessió d’ahir 10/12/20



Estructura de la sessió

• Hem proposat a cadascun dels ponents que expliquin la seva experiència en uns 20 minuts, i hem reservat 
15 minuts per al torn de preguntes entorn a cada cas.

• Podeu anotar les vostres preguntes a través del xat i també intervenir amb el micròfon.  

Podem generar ocupació entorn a 
l’economia col·laborativa? 

L’experiència de la Comunificadora
de Barcelona Activa

Ernest Pons, Tècnic Coordinador 
d'Enfortiment Socioempresarial. 

Direcció Innovació Socieconòmica -
Barcelona Activa

La Biblioteca de les 
Coses: aprenentatges 

per al món local.

Victòria Martínez, 
gestora de la Biblioteca 

de les Coses de Sant 
Martí. 



La Comunificadora

Per donar suport a l’emprenedoria i 
estimular la creació de projectes d’economia 
col·laborativa procomuna, des de la direcció 
Innovació Socioeconòmica de Barcelona 
Activa es desenvolupa el programa La 
Comunificadora, pioner en l’àmbit mundial. 



La Biblioteca de les Coses

A principis d’any es va inaugurar la primera 
biblioteca de les coses, un projecte pioner a 
Catalunya que s’inspira en les libraries of 
things d’altres països, i s’ha fixat sobretot en 
la de Londres, que funciona des de fa més de 
tres anys. 



Podem generar ocupació entorn a 
l’economia col·laborativa? 

L’experiència de la Comunificadora de 

Barcelona Activa.
Ernest Pons, Tècnic Coordinador d'Enfortiment Socioempresarial. 
Direcció Innovació Socieconòmica - Barcelona Activa





Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de 

Barcelona, responsable d’impulsar la política econòmica i el desenvolupament local 

per promoure la millora de la qualitat de vida de la ciutadania fomentant l'ocupació

de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit socioempresarial plural, 

divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Impuls de l’economia plural, 

potenciant les economies 

transformadores, 

l’emprenedoria col·lectiva i la 

innovació social.

Igualtat d'oportunitats i progrés social

Cooperació dins l'organització i amb

d'altres

Economia al servei de les 

persones: social i sostenible

Esperit de servei públic i ètica

professional i personal

VALORS ESTRATÈGIA





Trobada d’economies col·laboratives del procomú 2016/2017

Necessitat i demanda:

Instruments d’impuls i 

incubació de projectes.



economia

Programa d’impuls

que acompanya projectes en la transició de la

col·laborativa

procomú

re-orientada al

En el marc de la confluència entre l’Economia 
Social i Solidaria i els procomuns digitals.



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

Intercanvi de bens i serveis

Entenem per procomú la producció i autogestió comunitària d'un 
recurs compartit, un model de producció entre iguals, de governança
democràtica i de coneixement lliure i obert

Recursos compartits

Economia col·laborativa com model socioeconòmic que permet 
generar béns i serveis o accedir a recursos i coneixement des d’una 
lògica de col·laboració, generalment a partir de plataformes digitals



Mercat – Estat – Procomú

Procomún

EstadoMercat

2009, Elinor Ostrom Premio Nobel de lEconomía por su investigación del procomún

Estudia la sostenibilidad 

comunal a partir del 

estudio de cententares 

de casos reales de 

producción, reproducción 

y gestión del procomún

LaCo

https://en.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom


Programa de Barcelona Activa

desenvolupat i cocreat amb actors de 

l’ecosistema procomú i l’ESS

1º EDICIÓ 2º a 5º EDICIONS

2019



http://barcelonactiva.cat/lacomunificadora/

4 edicions
2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

52 

projectes

124
participants

Video about Comunificadora

2019

Transitant cap al procomú: La Comunificadora

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=4X44uDtg99s&feature=youtu.be
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/sites/default/files/La%20Comunificadora.pdf




● Van WooW

● VOKIVOKI

● Mensakas

● Ensenya el Cor

● Biruka

● El camí més verd

● Educaires

● Equipaments lliures

● LliureTIC

● DicTerm

● Remoblar

● Niu Ment

La Comunificadora 2017 Projectes

Cultura, habitatge, educació, turisme, energia, missatgeria intraurbana, reutilització 

de materials, reciclatge de residus, ús i desenvolupament d’eines, serveis i continguts 

per a tecnologies lliures.





La Comunificadora s’engega















2019



2019



https://www.mensakas.com/

2019

https://www.mensakas.com/


Sostenibilitat – viabilitat econòmica

REPTES del MODEL i l’ÀMBIT

Feminització

Plataformes cooperativesFinançament Internacionalització



La Biblioteca de les Coses: 
aprenentatges per al món local.
Victòria Martínez, gestora de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí



https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7KFMknrJvmo


Més experiències locals d’economia 
col·laborativa.
Fem un llistat?



Reprendrem una idea sorgida 
durant la sessió d’ahir... 
Podem crear junts un llistat 
d’experiències d’economia 
col·laborativa?

Anota les experiències que 
coneguis indicant: nom de 
l’experiència i, si escau, municipi.







Conclusions.



Aprenentatges

• L’economia col·laborativa és un model d’activitat en ràpid creixement i evolució, que presenta importants 
reptes però també oportunitats. 

• Entre els reptes, destaca la regulació de l’activitat, per tal de protegir consumidors, treballadors i assegurar 
una competència justa (pagament d’impostos).

• Hi ha molta confusió entorn a què és realment economia col·laborativa, de manera que s’utilitzen diferents 
termes indistintament.

• En síntesi, una economia realment col·laborativa activa recursos inactius per a l’ús, facilita el paradigma 
d’accés vs propietat i utilitza la tecnologia per permetre l’encaix entre recursos inactius i la seva demanda.

• L’economia col·laborativa pot contribuir a una economia circular a través d’un millor aprofitament de 
recursos infra-utilitzats, la reducció de la demanda de nous productes i la menor generació de residus. 




