Dossier Cimera Barcelona Ciutats Col·laboratives

●

La Cimera de Ciutats Col·laboratives, Sharing Cities 2018, reuneix
a Barcelona 48 ciutats d’arreu del món per definir un enfocament
comú per tractar l’economia de plataforma i l’economia
col·laborativa

● Sharing Cities Summit té lloc a Barcelona entre el 12 i 15 de
novembre de 2018, després de les edicions celebrades a Nova
York (2017) i Amsterdam (2016)
●

S'integra dins del Smart City Expo World Congress 2018 i compta
amb ponents de renom com ara Muhammad Yunus i Yochai
Benkler

● La trobada servirà per fer xarxa, amb 80 actors internacionals de
l’ecosistema d’economia col·laborativa
● La trobada és una oportunitat per donar a conèixer l’ecosistema
urbà de Barcelona, una referència mundial de models de negoci
oberts, amb més de 100 casos d'èxit identificats
● La Cimera és coorganitzada entre l’Ajuntament de Barcelona i el
grup de recerca Dimmons de la Universitat Oberta de Catalunya.
Compta amb la col·laboració d’un ampli ventall d’actors del sector
● Donarà lloc a una Declaració Conjunta de Ciutats Col·laboratives
on les grans ciutats proposaran fer front comú als impactes
disruptius i negatius d’algunes plataformes de l’economia digital.
i establir un estàndard comú de negociació amb les grans
plataformes
● La Declaració també reconeixerà que les plataformes basades en
models socialment responsables poden tenir un impacte positiu
en les ciutats, i generar innovació i prosperitat econòmica

48 ciutats del món reivindicaran un nou marc de
regulació de les plataformes digitals
A la cimera Sharing Cities dins l’Smart City Expo World Congress, alcaldes i
representants de les ciutats debatran sobre com promoure i compartir models
socialment responsables de l’economia col·laborativa

Barcelona acollirà entre el 12 i 15 de novembre de 2018 la Sharing Cities Summit 2018,
organitzada per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta Catalunya (UOC), on
participen 48 ciutats d’arreu del món. Sharing Cities Summit s'integra dins del Smart City
Expo World Congress 2018 (SCEWC) i compta amb la participació de representants de
govern de ciutats globals com Amsterdam, Barcelona, Lisboa, Madrid, Montreal, Nova York,
París, São Paulo, Seül, Singapur, Estocolm o Viena. La Cimera té per objectiu debatre i
compartir experiències, reptes i oportunitats que planteja la irrupció de l’economia de
plataforma o col·laborativa.
La trobada donarà lloc a la Declaració de les Ciutats Col·laboratives, un compromís entre
les ciutats per fer prevaldre uns principis compartits en l'àmbit de l’economia de plataforma.
D’una banda, es vol crear un nou front comú de les ciutats per negociar amb les grans
plataformes que generen un impacte disruptiu, i de l’altra, promocionar plataformes basats
en models socialment responsables.
Barcelona, ciutat de referència mundial de models de negoci oberts, organitza la trobada
després de les edicions celebrades a Nova York (2017) i Amsterdam (2016), i compta amb
la col·laboració de les dos ciutats per organitzar-ho.
L'economia de plataforma —que s’organitza en “comunitats” d’usuaris, que col·laboren entre
ells, a través d’una plataforma digital— està creixent de forma ràpida i exponencial. S'ha
convertit en una de les principals prioritats dels governs de tot el món, degut al fort impacte
sobre la vida i el desenvolupament econòmic de les ciutats. La disrupció dels casos més
coneguts, per exemple amb Airbnb o Uber, generen una gran controvèrsia pública. Les
ciutats confirmen la urgència de desenvolupar una estratègia conjunta per afrontar els
desafiaments i impactes negatius que generen algunes de les plataformes, i de proporcionar
estàndards comuns a les ciutats per donar claredat al mercat.
Tot i els reptes que suposen aquests nous models econòmics, les ciutats consideren que
poden ser a la vegada una gran oportunitat per crear una economia urbana més inclusiva,
participativa i diversa. Estudis recents de recerca han desenvolupat eines per diferenciar
entre diversos models de plataformes digitals, i identificar l’impacte més ample que tenen
sobre les ciutats. Aquesta nova economia es pot alinear amb els interessos de la ciutat.
Existeixen models d'èxit que són socialment responsables, com ara el procomú, el
cooperativisme de plataforma i les organitzacions descentralitzades basades en una
economia social i el coneixement obert.

Sharing Cities Summit Barcelona està integrat al Smart City Expo World Congress.
Enguany, un dels temes capitals del congrés és Inclusive and Sharing Cities, amb ponents
de referència mundial com ara en Yochai Benkler, Juliet Schor, Rufus Pollock i Muhammad
Yunus. Així doncs, el Sharing Cities Summit, continua al SCEWC no només amb el
Congress sinó a l’estand que disposarà a l'àrea d'exposicions del SCEWC18, on els i les
visitants podran explorar l'ecosistema col·laboratiu: al voltant de 80 iniciatives, centres de
recerca, cooperatives, empreses, fundacions i altres actors exposaran les seves iniciatives
vinculades a models socialment respectables d’economia col.laborativa.
Durant 3 dies, dins de l’estand, a l’àrea de l’àgora, hi haurà una programació de més de 25
activitats, debats, taules rodones o tallers que mostren l’èxit d’aquest nou model econòmic
que s'està construint.

Una Declaració de Principis i Compromisos per Ciutats
Col·laboratives per identificar oportunitats i fer front comú als
reptes
La Cimera Sharing Cities Summit 2018 donarà lloc a la Declaració de Principis i
Compromisos per Ciutats Col·laboratives, on les ciutats establiran el seu marc comú de
referència per diferenciar entre els diferents models de plataforma en funció de si tenen
qualitats col.laboratives o no, l'impacte que generen i de si la seva activitat està alineada
amb els interessos de les ciutats i la ciutadania.
La Declaració, de 10 punts, fixarà els principis i compromisos que permeten garantir la
defensa de la sobirania de les ciutats que s'enfronten a impactes disruptius de les noves
plataformes digitals, i que, a la vegada, també volen aprofitar les oportunitats de creixement
econòmic i innovació que plantegen els models més responsables.
La Declaració actualitza i amplia un conjunt de 7 principis subscrits a Nova York el 2017, i
incorpora tres nous principis: un sobre la diferenciació entre models de plataformes, segons
l’impacte que produeixen, un altre sobre la defensa de la sobirania de les ciutats davant les
grans plataformes i un tercer sobre les maneres de fer polítiques públiques de suport a les
que generen un impacte positiu.
La Declaració és particularment rellevant en reivindicar la sobirania de les ciutats a l’hora
d’entrar en negociacions amb plataformes digitals. Les ciutats volen fer respectar les
normes locals i el marc legal, i defensar l'habitabilitat de l'esfera urbana, a més dels drets de
la ciutadania usuària de les plataformes. Per tant, el propòsit és establir protocols digitals i
estàndards per garantir el compliment de les normatives de cada ciutat, preveient
mecanismes de sanció en cas d'infraccions. Idealment, això hauria de donar lloc a un nou
"contracte" en el qual l'activitat econòmica, els drets dels usuaris i les usuàries i el dret a
viure a les ciutats siguin compatibles.
La Declaració anirà acompanyada d’un pla d’accions per implementar els principis
consensuats durant el proper any. Aquests pla preveu establir una oficina amb seu a

Barcelona des d’on les ciutats podran compartir informació, estratègies i marcs de
negociació comuns.

Barcelona: referència mundial de models de negoci
oberts
No és casualitat que Barcelona lideri aquesta trobada global, tant per l’ecosistema existent
com per l’impuls que l’Ajuntament de Barcelona ha donat a aquestes iniciatives
econòmiques. Barcelona és una referència mundial en models socialment responsables de
l'economia de plataforma. Així ho demostra el recent treball d’investigació del grup de
recerca Dimmons de la UOC, que es publicarà amb ocasió de la cimera. Sharing Cities: A
worldwide cities overview on platform economy policies with a focus on Barcelona identifica i
analitza 100 plataformes a Barcelona que tenen un enfocament socialment responsable i
que són una mostra positiva de noves maneres d'interacció entre la ciutadania per
autoorganitzar-se i generar creixement econòmic. Les plataformes operen en 28 àrees
d'activitats econòmiques diferents, des de la creació i la compartició de cultures
col·laboratives, fins a l'energia o el consum agroecològic. L'estudi detecta una etapa
d'expansió de la producció col·laborativa recolzada per plataformes digitals, amb el
potencial d’irrompre en qualsevol àmbit d'activitat econòmica de la ciutat.
Som Mobilitat, Katuma, Som Energia, Smart IB, Moodle, Wikiloc, Wikipedia o Mensakas són
exemples significatius d’aquestes plataformes socialment responsables i alineades amb
l'interès general de les ciutats. Són actius respectivament en l'àmbit de la mobilitat elèctrica
compartida, la distribució d’aliments ecològics, software lliure, open data i el servei del
menjar a domicili.
Aquesta visió econòmica, que combina governança participativa i responsabilitat social i
ecològica, vincle local, i obertura de coneixements i tecnologies, representa un paradigma
diferent d’entendre l’economia que s’alinea millor amb l'interès general de les ciutats sense
crear impactes disruptius o col·lisionar amb drets, com ara al dret de l’habitatge o drets
laborals. La ciutat de Barcelona aposta clarament per incloure en el debat sobre la “smart
city” aquests casos que parteixen de col·laboració ciutadana real.
Calcular l’impacte de l’economia col·laborativa amb uns paràmetres econòmics
convencionals crea una sèrie de dificultats. Com es medeix el valor econòmic que genera la
Wikipedia, el cinquè portal web més visitat del món, considerat un bé comú que genera un
volum d’activitat econòmica de més de 80 milions de dòlars a l’any però que el seu valor no
és només monetari? Com es mesura l’impacte econòmic de Moodle, una plataforma de
programari lliure per l’aprenentatge virtual, que no factura pel seus serveis però que compta
amb més de 8.000 projectes actius a l’Estat espanyol, dels quals 1.500 són a Catalunya?
eReuse torna a posar en circulació anualment més de 5.000 ordinadors utilitzats i genera
llocs de treball, tot reduint les emissions de CO2 amb 864 tonelades l’any. Són només uns
exemples que il·lustren que el valor i l’impacte generats per l’economia col·laborativa
superen el seu valor monetari. Altres experiències en expansió apunten al potencial
transformador cap a models més inclusius i mediambientalment responsables. La
plataforma Katuma, que crea circuits alternatius per la distribució del menjar ecològic, forma

part de la xarxa internacional Open Food Network, que té una facturació anual de 2.5
milions d’euros. Som Mobilitat, una cooperativa de lloguer de vehicles elèctrics que es
proposa canviar el model de mobilitat, només en dos anys ja té més de 1000 socis. Compte
amb una presència a 8 ciutats catalanes amb una flota de 17 cotxes elèctrics.
Les dades evidencien que el sector de l’economia col·laborativa en molts casos és un sector
emergent i en ràpida expansió. Models de negocis oberts, que pretenen que altres
empresaris copiïn la idea empresarial, la implementin en el seu territori, i col·laborin per
millorar el projecte, és un concepte nou, però amb un potencial disruptiu enorme.
L’Ajuntament de Barcelona ha optat per impulsar i professionalitzar aquest àmbit econòmic,
donat l’impacte positiu per la ciutat que genera, i tenint en compte la rica tradició existent en
projectes cooperatius. Per això ha impulsat, des de Barcelona Activa, un programa
d’emprenedoria específic per models de negoci procomuns que és pionera al món: La
Comunificadora. El programa orienta “startups” a buscar la viabilitat econòmica amb models
de negoci oberts, inclusius, responsables mediambientalment i replicables.
Una altra línia és la campanya de “Matchfunding”, que enguany ha impulsat 22 projectes.
Amb una subvenció total de 230.000 euros, s’opta per estimular noves mirades per construir
una ciutat més social, sostenible i amb una preocupació ètica. Barcelona també és referent
en innovació de polítiques públiques al organitzar sessions de co-creació ciutadana de la
seva política en economia col·laborativa, i al compartir-la amb altres ciutats. Barcelona
Activa va organitzar el 2016 i el 2017 la conferència Procomuns, un espai de debat,
interacció i networking sobre models de negoci procomuns. Aquesta dinàmica ha portat la
Fundació Nesta —referent en l’anàlisi d’innovació global i basada al Regne Unit— a
destacar el rol pioner de models de negoci oberts que s’impulsen a Catalunya en una
presentació a la Comissió Europea.

Cimera de Ciutats
Les 48 ciutats que estaran a Barcelona per participar en la Sharing Cities Summit Barcelona
2018 són: Almere, Amsterdam, Atenes, Atlanta, Barcelona, Betlem, Bilbao, Bolonya,
Bordeus, Buenos Aires, Bristol, Fes, Gant, Gothenburg, Grenoble, Kobe, La Corunya,
Lisboa, Eindhoven, Madrid, Malmö, Maribor, Melbourne, Milà, Montelíbano, Montreal,
Montreuil, Muscat, Nova York, París, Praga, Reykjavík, Rijswijk, San Francisco, Santiago de
Compostela, São Paulo, Seül, Singapur, Estocolm, Taipei, Tel Aviv, La Haia, Torí, Toronto,
Umeå, València, Viena, Vitoria - Gasteiz.

Conferenciants destacats

Muhammad Yunus @Yunus_Centre és emprenedor social del Bangla Desh, banquer,
economista, i líder de la societat civil. És guanyador del Premi Nobel de la Pau el 2006.

Yochai Benkler @YochaiBenkler és un professor de la Universitat de Harvard. Analitza les
maneres en què les tecnologies de la informació possibiliten formes extensives de
col·laboració que poden tenir conseqüències transformatives per a l'economia i la societat.

Rufus Pollock. @rufuspollock és emprenedor, investigador, economista i fundador de
l’“Open Knowledge Foundation”.

Juliet Schor @JulietSchor es professora de sociologia al Boston College, especialitzada en
l’economia de plataforma.

Programa
12 de novembre
Cimera de ciutats col·laboratives. Sessió de benvinguda oberta.
8h30 a 11h00
Disseny Hub (Plaça de les Glòries Catalanes, 38)
Benvinguda Institucional i Agenda del dia
Presentació dels principis i polítiques públiques sobre la matèria
Sessió interna per representants de les ciutats participants a partir de les 11h. Per a més
informació, si us plau visita la nostra pàgina web a www.share.barcelona o contacta amb
l’Oficina de Premsa: press@share.barcelona.

Esdeveniment públic del Sharing Cities Summit: la trobada
Procomuns sobre Polítiques col·laboratives per a l’economia
col·laborativa 18h00 a 21h00
MediaTIC. Trobada de Procomuns, esdeveniment obert
18:00: Apertura de portes i registre
18:30: Workshops dinàmics:
Co-crea un mapeig global de l'ecosistema col·laboratiu , Co-imagina un dia del futur de
l'economia de plataforma col·laborativa, Aporta el teu punt de vista sobre els Principis de la
Declaració de les Ciutats Col·laboratives
Tot això acompanyat d’un pica pica servit per Leka, el primer restaurant open source del
mon
19.30 Benvinguda:
Gerardo Pisarello, Primer Tinent Alcalde de Barcelona, Representant de NYC, Udo Kock,
Primer tinent alcalde d'Amsterdam, Josep A. Planell, Rector UOC, i Mayo Fuster,
Dimmons/UOC moderadora de la sessió
19:50 Presentacions
Desigualtat i economia de plataforma: Juliet Schor (Boston University)
La Comunificadora: programa d'emprenedoria social de Barcelona Activa
Presentació de casos de l’ecosistema col·laboratiu de Barcelona: Moodle, Wikilog, Som
Energia i Som Mobilitat.

Del 13 al 15 de novembre
SCEWC. Stand i Congrès 9h30 a 18h30
Espai Àgora de l’Estand a l’àrea d’exhibició:
Espai de trobada i de cocreació de comunitats de Barcelona i d’arreu del món de projectes
de l’economia col·laborativa.
Detalls del programa:
http://www.share.barcelona/sharebcn2018/agora/
“Inclusive and Sharing Cities topic” al SCEWC Congress
Part del debat del SCEWS dedicat a temes relacionats a ciutats inclusives:
Detalls del programa: http://www.share.barcelona/sharebcn2018/scewc/

Centre de mitjans: canals informatius i contacte de premsa
Acreditació premsa/analistes:
http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/media-center/press-registration
Informació general i programa:
www.share.barcelona
Peticions per entrevistes press@share.barcelona
Preguntes generals: info@share.barcelona
Per preguntes especifiques:
Oficina de Premsa
Bart Grugeon Plana
press@share.barcelona
+34 626 89 44 11
Seguiu-nos a Twitter, Facebook, Instagram o Telegram

