
 

 

DOSSIER DE PREMSA 

 

 

 

 

 

 

 

Declaration of Sharing Cities  

https://drive.google.com/file/d/1C-LNYPh18nKzXClpXrBFGsTta8MHDDtY/view


 

Debats i participants destacats 

 

Estratègies per a la sobirania de les ciutats   

Amb l’arribada de plataformes digitals, com Airbnb o Uber, moltes ciutats s’han vist 

afectades per una sèrie de conseqüències negatives pels entorns urbans: la gentrificació 

generada pel lloguer de pisos turístics, així com l’ús abusiu de dades i la disrupció en alguns 

sectors econòmics. Davant d’aquest impacte, diverses ciutats i també el Comitè de les 

Regions, una institució consultiva de la Unió Europea, reaccionen i veuen la necessitat de 

regular les activitats de les plataformes digitals.   

 

Sharing Cities Action és una de les principals iniciatives amb aquest objectiu. Creada fa un 

any arran de la Declaration of Sharing Cities que van signar prop de 50 ciutats de tot el món, 

s’ha construït com una xarxa de ciutats que comparteixen visions i programes per ser més 

fortes davant de les plataformes digitals. Sharing Cities Action està impulsada per la unitat 

de recerca Dimmons/UOC i l’Ajuntament de Barcelona, que treballen conjuntament amb 

d’altres ciutats.  

 

Durant la trobada Sharing Cities Encounter 2019, una vintena de ciutats buscarà estratègies 

de regulació conjunta per promoure un desenvolupament socio-econòmic urbà sostenible. 

Tenen diferents línies d’acció: impulsar la innovació pública; promoure polítiques públiques 

que estimulin les plataformes amb un impacte positiu sobre la ciutat; i crear un estàndard de 

negociació amb les grans companyies, basat en dades d’impacte directe que aquestes 

generen sobre la ciutat. 

 

 

Debats destacats 

● City sovereignty and Data policies. Special focus on Tourism Platforms (anglès). 

Debat sobre polítiques de gestió de dades, amb especial focus en les plataformes 

turístiques com Airbnb. Hi participen investigadors i representants dels ajuntaments 

d’Amsterdam, Viena i Barcelona.  

Dimecres 20, a les 9.30h, a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● Cities and Ecosystem: A European framework for regulatory responses to the 

collaborative economy (anglès). Debat sobre regulació de l’economia col·laborativa 

amb la investigadora principal de Dimmons de l’IN3-UOC, Mayo Fuster; 

representants de la Comissió Europea; i dels ajuntaments de Viena, Amsterdam, 

Nova York, Seül i Barcelona.  

Dimarts 19, a les 17.00h, a l’espai Programme for Cities. 

 

● Procomuns Meetup: Co-creation Lab (català). Taller on la comunitat de l’economia 

del bé comú farà propostes sobre polítiques públiques que millorin la inclusió, la 

sostenibilitat, la promoció econòmica i la sobirania digital. 

Dijous 21, a les 13.45h, a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 Sharing Cities: Platforms in Urban Spaces" (anglès). Presentació de l’estudi “Data 
Policies & Strategies, with a focus on Short Term Rental Platforms”, Data Strategies 
for Cities to facilitate Negotiation with Platforms, elaborat pel grup de recerca 



 

Dimmons de la UOC i l’activista Murray Cox. L’estudi de la UOC mira com diferents 
administracions de ciutats del món negocien amb les plataformes digitals, en 
especial amb plataformes com AirBnB, per esbrinar quines estratègies s’han de 
desenvolupar. És una proposta molt innovadora, ja que compta amb la col·laboració 
de l’activista Murray Cox de la plataforma de rastreig de dades “Inside AirBnB” per 
obtenir una part de la informació.  

Durant el Sharing Cities Action Encounter s’avançaran els primers resultats, 
relacionats a la interacció de les ciutats amb AirBnB. Una gran majoria de ciutats 
expressen la necessitat de més regulació perquè consideren que les negociacions 
han fracassat. AirBnB no paga les taxes turístiques degudes en la majoria de ciutats, 
i no facilita dades per controlar el pagament d’aquesta taxa. La UOC publicarà 
l’estudi final després de la trobada de Sharing Cities Action Encounter. 

Dimecres 20, 12:50-13:15 durant Cities Collaborating Together a l'espai Inclusive & 
Sharing Cities Room del Congress. 

 

 

Perfils dels experts 

Murray Cox 

L’enginyer d'origen australià és un “activista de l’habitatge”. 

Utilitza els seus coneixements per defensar que l’habitatge és un 

dret humà bàsic i no una simple mercaderia en l’economia 

mundial. Ha creat Inside AirBnB, una eina tecnològica que 

rastreja les dades de la plataforma de lloguer de pisos turístics 

AirBnB a totes les ciutats del món. Aquestes dades informen, per 

exemple, sobre la quantitat d’habitacions i de pisos que es 

lloguen en cada districte, a quins preus, o si el mateix propietari 

té diversos habitatges en lloguer. D’aquesta manera, a més de destapar milers 

d’irregularitats, ha provat els efectes de gentrificació que provoca AirBnB.  

Diversos acadèmics coincideixen que Inside AirBnB és la millor eina per analitzar les 

activitats d’aquesta plataforma. Administracions locals -com els ajuntaments de Nova York i 

San Francisco- són usuaris d’aquesta eina. Cox presentarà un estudi que compara 

estratègies de ciutats per afrontar els reptes de plataformes com AirBnB i que ha fet en 

col·laboració amb la UOC. L’australià té una visió molt clara sobre els riscs de les smart 

cities i sobre el poder de les dades.  

 

http://insideairbnb.com/
http://insideairbnb.com/


 

L’economia digital i el futur del treball 

 

Les plataformes digitals afecten les condicions laborals dels treballadors, i les protestes són 

sempre més presents en els mitjans de comunicació. Al Sharing Cities Encounter 2019 el 

futur del treball és un tema de debat important: cal un nou contracte social? Cal expandir 

els drets actuals? Ens hem de concentrar en crear models empresarials alternatius, que 

promocionin els drets laborals i digitals de les persones? Altres aspectes dels debats són: 

la dimensió legal dels treballadors de les plataformes, el rol de les plataformes digitals com 

a nous intermediaris amb les administracions, i les maneres de controlar les seves activitats. 

 

Hi participaran responsables de polítiques públiques de Berlín, Bolonya, París, Tallin, 

Lisboa i Barcelona; a més d’altres actors, com experts en drets laborals, representants 

sindicals de la OIT i responsables de les mateixes plataformes digitals. També donaran el 

seu punt de vista els empresaris de models de negoci basats en la col·laboració, el 

cooperativisme i el bé comú, que pretenen oferir solucions més democràtics i sostenibles 

que les grans plataformes tecnològiques. Als EUA, per exemple, han sorgit moviments que 

promouen una contra-cultura empresarial que s’oposen a les startups de Silicon Valley, com 

Zebra Unite, que visitaran aquest any el Sharing Cities Stand Lab.  

 

 

Debats destacats 

● Viable Cities and Sharing Cities Sweden (anglès). Debat sobre els experiments 

que s’estan portant a terme a les ciutats col·laboratives d’Estocolm, Gothenburg i 

Umeå, a Suècia. Coneixerem com es desenvolupen els serveis compartits i quines 

solucions digitals s’apliquen.  

Dimarts 19, a les 18.15h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● How Platform Labour is Impacting Urban Spaces? (anglès). Conferència de 

l’acadèmic de la Universitat de Bolonya Sandro Mezzadra sobre com el treball de 

plataforma està impactant en els espais urbans.  

Debate "Cross-national Policy-Makers" (anglès). Debat sobre la importància de 

l’aliança entre ciutats per crear polítiques transnacionals. Hi participaran experts 

dels ajuntaments de Barcelona, Berlín, Bologna, París, Tallin i Londres. 

Dimecres 20, a les 11.15h a l’espai Smart City Expo World Congress Area.  

 

● Labour & digital platforms (anglès). Debat sobre models alternatius d’economia 

digital amb membres vinculats al projecte de recerca europeu Platform Labour in 

Urban Spaces (PLUS). Analitzaran com caldria modificar la legislació per 

aconseguir un sistema laboral més sostenible i responsable. PLUS emmarca una 

xarxa d'investigació innovadora que entrellaça quatre plataformes disruptives 

(AirBnb, Deliveroo, Helpling i Uber) i set ciutats europees (Barcelona, Berlín, 

Bolonya, Lisboa, Londres, París, Tallinn). Al debat hi participaran representants de 

la Xarxa d’Economia Solidària, l’Organització Internacional del Treballadors, i les 

cooperatives FairBnB, Katuma i SMart.  

Dimecres 20, a les 16.15h, a  l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

https://www.sharingcities.se/
https://www.sharingcities.se/
https://project-plus.eu/
https://project-plus.eu/
https://project-plus.eu/


 

● The impact of the digital transformation on achieving an egalitarian society 

(anglès). Debat sobre com educar a les noves generacions per aconseguir una 

societat inclusiva i igualitària, tenint en compte l’impacte de la transformació digital. 

Hi participarà l’europarlamentària Lina Gálvez. 

Dijous 21, a les 11.45h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

 

Perfils dels experts 

 

Sandro Mezzadra 

Sandro Mezzadra es professor de teoria política a la Universitat de 

Bolonya, especialitzat en la globalització. Investiga sobre l’impacte 

de l’economia de plataformes digitals en les ciutats i coordina el 

programa europeu PLUS: Platform Labour in Urban Spaces: 

Fairness, Welfare, Development.  

 

 

 

Judith Carreras (OIT) 

Judith Carreras és consellera de la Organització Mundial del 

Treball (OIT), especialitzada en el futur del treball i l’impacte de la 

digitalització sobre els models laborals.  

 

 

Lina Gálvez Muñoz  

Lina Gálvez és eurodiputada independent i una reconeguda 

professora d’Economia Feminista a la Universitat Pablo Olavide de 

Sevilla. Ha assessorat diversos governs sobre  investigació i 

ciència, feina que continua en l’actualitat al parlament Europeu. Es 

dedica a reformar l’educació de les noves generacions per 

aconseguir una societat digital inclusiva i igualitària. 

 

Monica Grau 

Monica Grau és investigadora a la UOC, especialitzada en 

economia feminista, igualtat de gènere i empoderament de les 

dones. Busca sinergies entre l’economia feminista i l’economia 

col·laborativa per evolucionar cap a ciutats més inclusives i 

sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Sharing cities feministes i inclusives 

 

La nova economia digital ha d’incloure una perspectiva de gènere per treballar en la 

transformació cap a més sostenibilitat, inclusió i diversitat, i per evitar que es perpetuïn els 

models patriarcals existents. Les ciutats democràtiques han de ser participatives, i han 

d’incloure els punts de vista de tots els grups socials. Existeixen moltes eines digitals que 

poden ajudar amb aquesta tasca, com pressupostos amb sensibilitat de gènere, o l’ús de 

dades per monitoritzar les polítiques de gènere. 

 

L’economia de plataforma té una gran oportunitat per a desenvolupar diversos serveis en 

l’àmbit de les cures, i organitzar serveis a domicili per una població cada vegada més vella 

d’Occident. Per abordar aquests nous serveis des d’una perspectiva feminista, cal 

reconèixer el seu valor per al benestar de tota la societat, i tenir en compte la necessitat de 

qui demana els serveis i no solament de qui els ofereix. Aquest debat ha d’entendre la 

complexitat i la interrelació de diferents actors. 

 

Debats destacats 

● Bridging the Gender Gap: Ensuring Digital, Social and Gender Inclusion (anglès). 

Conferència de la professora de ciència urbana i planificació del MIT, Catherine 

d’Ignazio, també directora del Data + Feminism Lab. Una sessió sobre com 

garantir la inclusió digital, social i de gènere per mitjà de les dades.  

Lowering social and digital gaps for more inclusive cities (anglès). Col·loqui amb 

representants d’organitzacions per la inclusió de persones amb discapacitats i 

d’altres implicats en la creació de polítiques públiques, que analitzaran quines 

estratègies poden combatre les diferències socials i digitals. 

Dimarts 19 a les 11.30h, a l’Smart City Expo World Congress Area.   

 

● Feminist digital economy: towards a feminist platform, enterprise or/and policy 

(anglès). Debat sobre economia digital feminista amb la investigadora principal de 

Dimmons de l’IN3-UOC, Mayo Fuster, la Cap del departament de Transversalitat 

de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Ruiz, i la fundadora del Circular 

Fashion Lab, Kim Poldner, 

Dimarts 19, a les 11.45h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● Gender Meet up Part 1: Inclusion and gender at Wiki and FLOSS enviroments 

(anglès). Debat sobre la bretxa de gènere en l’àmbit del software lliure (Free/Libre 

and Open Source Software - FLOSS), on només el 2% dels desenvolupadors són 

dones. 

Gender Meet up Part 2: Lightning talks with gender perspective (anglès). 

Presentació de projectes per resoldre la bretxa de gènere, com per exemple els 

videojocs amb perfils femenins. Hi intervindran dones del món del software lliure. 

Dimarts 19, a les 15.00h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● Data and Gender: the importance of Data with gender perspective in Public 

Policies (anglès). Debat sobre la bretxa de gènere que hi ha també en les dades. 

Com podem aconseguir la igualtat de gènere si no disposem prou dades sobre la 

vida de les dones per generar polítiques clares o per fer un seguiment de les 



 

accions? De la mà d’expertes en el camp de les dades -catalanes i internacionals- 

coneixerem casos de bon ús de les dades amb perspectiva de gènere.  

Dimecres 20, a les 10.45h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● Design Justice Lab (anglès). Debat i sessió interactiva sobre com els projectes 

poden evitar la discriminació a certs col·lectius. Hi participen representants de 

Design Justice Network, com la professora del MIT, Sasha Costanza-Chock; o de 

Design Justice Mediterranea, com la facilitadora Elena Silvestrini, entre d’altres. 

Dijous 21, a les 9.30h a l’espai Sharing City Stand Lab.  

 

 

Perfils de les expertes 

 

Catherine D’Ignazio 

D’Ignazio és artista, professora al MIT d’Estudis Urbans i directora del 

“Data Feminism lab”. És una investigadora, dissenyadora i 

desenvolupadora de software, que treballa en la intersecció de 

tecnologia, disseny i canvi social. Si les dades són el petroli del segle 

XXI, D’Ignazio investiga com utilitzar les dades per la justícia social. 

Com es mouen les dades per les corporacions i els governs, i com es 

silencia la perspectiva de gènere? La professora-activista avoca per 

empoderar comunitats a través de l’alfabetització de dades i la 

participació cívica, per a garantir que tota la societat pugui ser partícip 

de la societat digital del s.XXI. 

 

 

Jessica Sena 

Jessica és impulsora del projecte GeoChicas, vinculat a la comunitat 

OpenStreetMap (OSM), l’equivalent de Google Maps amb dades 

obertes. Són actiu en més de 10 països amb projectes col·laboratius  i 

comunitaris que busquen a corregir les desigualtats de gènere en 

l’àmbit digital, sempre vinculat a dades obertes. En aquesta línia, han 

investigat per exemple sobre els noms de carrers a Barcelona i la 

infrarepresentació carrers amb nom de dones. 

 

 

Malikia Johnson 

Malikia Johnson és sociòloga i especialista en estudis africans a la 

Howard University dels EEUU. S’interessa per la inclusió de minories 

Afro-americanes en el sistema educatiu americà i en l’àmbit digital. 

Amb aquesta perspectiva, col·labora amb el projecte Inside AirBnB de 

Murray Cox, per investigar l’exclusió social en les plataformes digitals.  

http://www.kanarinka.com/


 

 

Sasha Costanza-Chock 

Sasha Costanza és professora al MIT especialitzada en moviments 

socials en l’era de l’Internet. És una activista important dels 

moviments socials als EEUU, qui defensa els drets dels immigrants, o 

el moviment d’Occupy Wall Street del 2011. Una de les seves 

mètodes d'anàlisi és la del “Design Justice”: espais urbans o sistemes 

socials sovint són dissenyats d’una manera que perpetuen certs 

patrons de poder, associats amb la injustícia i el patriarcat. Llavors, 

com podem detectar aquest patrons, a vegades invisibles, per poder-

los transformar? 

 

 

Jorge Vargas  

Jorge Vargas és responsable de la Wikimedia Foundation per 

Amèrica Llatina, que gestiona les activitats i l’estratègia de la 

Wikipedia en aquella zona del món. És especialitzat en la 

reforma de la propietat intel·lectual, polítiques d’Internet i l’accés 

a la informació i el coneixement. Impulsa projectes de 

col·laboració entre ajuntaments i Wikimedia. 

 

 



 

Altres temes de debat  
 

Data commons 

 

Les dades són el petroli del segle XXI; molt preuades. Amb tot, per poder mantenir i 

desenvolupar una economia dinàmica i creativa, cal que les dades siguin obertes, 

accessibles, i governades per l’interès del conjunt de la societat.  

 

Aquí rau la importància de les polítiques de dades: han de garantir una vida pública on 

tots els actors econòmics i socials puguin operar. Quan les plataformes digitals, com per 

exemple AirBnB, no comparteixen les seves dades, és molt difícil per les administracions 

públiques poder vigilar pel bé de tota la societat o, per altres actors econòmics, participar 

en l’economia. Durant la Sharing Cities Action Encounter 2019 es debatrà aquesta qüestió 

amb el Data Commons Manifesto, que proposa accions específiques per fomentar una 

societat orientada a un tractament de les dades com un bé comú. A més, es debatrà 

sobre models de transparència en les dades. 

 

Debats destacats 

● New Deal for the Future of Data Commons: Data Commons Manifesto (anglès). 

Debat entre acadèmics i professionals sobre models de gestió de dades alternatius 

més transparents i democràtics. La conversa girarà al voltant dels principis per la 

sobirania de les dades acordats en un manifest, l’abril del 2019, per arribar a un 

nou acord per al futur de les dades procomuns.  

Dimarts 19, a les 10.15h a l’espai Sharing Cities Stand Lab.  

 

● Ethics, Data and Transparency Models  (anglès). Debat sobre diferents models de 

transparència de dades amb representants de municipis i de col·lectius de la 

societat civil. 

Dijous 21, a les 15.00h a l’espai Sharing Cities Stand Lab.  

 

 

Working towards a sustainable world 

La quarta revolució industrial va més enllà de la simple connectivitat dels dispositius cap a 

una Internet de les Coses que canvia la manera de viure. Que les ciutats siguin 

intel·ligents no significa, necessàriament, que siguin sostenibles, democràtiques o justes. 

El model actual de desenvolupament tecnològic, dominat per unes quantes grans 

companyies internacionals, pot contribuir a aguditzar les desigualats socials i els conflictes 

locals, que són ja globals.  

Les ciutats poden aprofitar al màxim els avenços de la IA, robòtica, IoT, aprenentatge 

automàtic i altres tecnologies per reduir l’empremta medioambiental, treballant amb 

models de negoci cooperatius i col·laboratius, que generen un impacte positiu sobre el 

nostre entorn. De fet, la ciutat de Barcelona s’ha convertit en una referència internacional 

en aquest models d’innovació social, amb un ecosistema molt ric i interessant, vinculat a 

la tradició del cooperativisme, incorporant-hi les tecnologies obertes. A la Sharing Cities 

https://dddc.decodeproject.eu/processes/main/f/13/


 

Encounter 2019 es podran conèixer de primera mà experiències catalanes i internacionals 

d’aquest nou paradigma econòmic. 

 

Debats destacats 

● Climate Innovation Hackathon "Barcelona 2030" (anglès). Taller obert de creació 

per imaginar quina Barcelona volem per al 2030, amb l’objectiu de maximitzar la 

resiliència climàtica i la igualtat. Hi participen urbanistes del Pla estratègic 

metropolità de Barcelona (PEMB), entre d’altres. 

Dimarts 19, 17.00h a l’espai Sharing Cities Stand Lab 

 

● Sustainable Future for All (anglès). Debat sobre dinàmiques més sostenibles a la 

ciutat, amb casos d’èxit de Barcelona, una ciutat que és referència en innovació 

social gràcies al nostre ecosistema ric en models empresarials alternatius. Hi 

participaran representants dels projectes Authenticitys, Extinction Rebellion 

Barcelona, PlaNET coop, PROSUME, Ereuse i Food Coop. 

Dimecres 20, 12.00h a l’espai Sharing Cities Stand Lab. 

 

● 4th Industrial Revolution: A New Era for Cities and Societies (anglès). Conferència 

de l’activista i professora del MIT, Sasha Costanza-Chock, sobre com la tecnologia 

es pot utilitzar per promoure la justícia i el bé social.  

Dijous 21, a les 13.45h, a l’espai Smart City Expo World Congress Area 

 

 

Perfils dels experts 

 

Nuria Vega  

Núria Vega és la coordinadora de la cooperativa Foodcoop 

Barcelona, una iniciativa que impulsa un supermercat cooperatiu, 

sostenible, inclusiu i participatiu a Barcelona, i que s’inspira en 

projectes com “Park Slope Food Coop” de Nova York o “La Louve” a 

Paris. Com a investigadora, va publicar sobre el paper de les TIC en 

el consum cooperatiu de productes agroecològics. 

 

Tom Johnson  

Tom Johnson és membre d’Extinction Rebellion Barcelona, un 

moviment global que exigeix accions urgents contra la crisis climàtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finances descentralitzades 

 

Debats destacats 

● Decentralized finance (anglès). Debat sobre finances descentralitzades amb 

representants de les organitzacions Caelum Labs, Recurs Econòmic Ciutadà i 

Associació Blockchain Catalunya. 

Dimecres 20, 14.30h a l’espai Sharing Cities Stand Lab  

 

 

Perfils dels experts 

 

Ferran Reyes 

Ferran Reyes és especialista en innovació social digital: els canvis 

tecnològics, com per exemple la tecnologia Blockchain, impliquen 

nous model d’organització social. Participa en diversos projectes 

que promouen una economia social i de bé comú, que combina les 

noves possibilitats de la tecnologia amb models d’empresa més 

oberts i participatius, i amb un impacte positiu sobre la societat. 

 

 

 

  



 

Quan i on?  

El Sharing Cities Action Encounter se celebrarà del 19 al 21 de novembre, a la Fira 

Barcelona Gran Via. L’esdeveniment tindrà lloc en tres espais diferents: 

○ Al Sharing Cities Stand Lab, ubicat en l’Àrea d’Exhibició de l’Smart City Expo 

World Congress, es faran ponències, debats, hackathons i sessions de treball.  

○ A l’àrea del congrés de l’Smart City Expo, és a dir, l’Smart City Expo World 

Congress - Congress Area, també es tractaran temes sobre Sharing Cities i 

Inclusivitat.  

○ Hi haurà un espai de trobada per a representants de diferents ajuntaments 

europeus, el Programme for cities, on el tema principal de discussió serà la 

normativa i les polítiques per afrontar els reptes i oportunitats de l’economia de la 

plataforma. 

 

Programa  

Podeu trobar el programa detallat del Sharing Cities Action Encounter 2019 aquí. 

Participants 

Més de 145 entitats i organitzacions participaran al Sharing Cities Encounter 2019: 

Universitats/Investigadors 

 

Antigona 

Austrian Centre for Digital Humanities 

Bicocca. Università degli studi di Milano 

CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs 

Emerson College 

Harvard University: Governance of Data in Cities 

IN3, Interdisciplinary Internet Institut, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (UOC) 

Kanazawa Institute of Technology 

Lund University 

MIT 

My Data, My Rules, ESADE 

European Project PLUS (Platform Labour in Urban Spaces) 

RESCCUE  

Grup Tecnopolitica BCN IN3 UOC 

Universidad Autonoma de Barcelona (UAB) 

FACSO, Universidad de Chile 

Universitat de Barcelona 

Universidad de Sevilla 

Viable Cities 

 

http://www.sharingcitiesaction.net/
http://www.sharingcitiesaction.net/encounter-2019/programme/
http://antigona.uab.cat/
https://www.oeaw.ac.at/acdh/
https://www.unimib.it/
https://www.cidob.org/areas_de_investigacion/temas/ciudades_globales
https://www.emerson.edu/
https://datasmart.ash.harvard.edu/
https://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/in3/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/ekit/
https://www.oeaw.ac.at/acdh/
https://mta.mit.edu/
https://project-plus.eu/
http://www.resccue.eu/
http://www.tecnopolitica.net/
https://www.uab.cat/
http://www.facso.uchile.cl/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.us.es/
https://viablecities.com/en/home/


 

Administració pública 

 

Ajuntament de Barcelona  

Barcelona Activa 

Ateneu de Fabricació 

European Commission Joint Research Centre (JRC)   

Policy Lab EU 

Committee of regions and cities EU 

European Parliament  

Generalitat de Catalunya (DG Transparency & OpenData. Government of Catalonia) 

OIT (International Labour Organization) 

Poznań Open Data Municipal Platform  

Rec (Recurs Econòmic Ciutadà) 

Sharing Cities Sweden 

City Governments of 

City Governments of Almere  

City Governments of Amsterdam  

City Governments of Athens  

City Governments of Atlanta  

City Governments of Barcelona  

City Governments of Berlin  

City Governments of Bologna  

City Governments of Gothenburg  

City Governments of Grenoble  

City Governments of Lisbon  

City Governments of Milan  

City Governments of Montreal  

City Governments of New York 

City Governments of Paris  

City Governments of Seoul  

City Governments of Stockholm  

City Governments of Sydney  

City Governments of Taipei 

City Governments of Tallinn  

City Governments of The Hague  

City Governments of Umea  

City Governments of Valencia  

City Governments of Vienna  

City Governments of Wroclaw  

 

Plataformes empresarials 

 

Authenticitys 

Caelum Labs 

CO3Project 

Colectic 

CodeOp  

CommonsCloud 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/es
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/digital/ca/apoderament-digital/educacio-i-capacitacio-digital/ateneus-de-fabricacio
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/
http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/secretaria-de-transparencia-i-govern-obert/direccio-general-de-transparencia-dades-obertes-i-qualitat-democratica/index.html
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.poznan.pl/
https://rec.barcelona/es/inicio/
https://www.sharingcities.se/
http://www.authenticitys.com/en/
https://caelumlabs.com/
https://www.projectco3.eu/es/project/
http://colectic.coop/
https://codeop.tech/
https://www.commonscloud.coop/


 

Economía Humana 

Elrisell 

Extinction Rebellion Barcelona 

Fairbnb.coop 

Food Coop 

Guifi.net 

Goteo.org 

Jamgo 

Katuma 

Mammaproof  

Making Sense 

Metadecidim 

Moving3Dmachine 

Montera34 

OpenODS 

Platoniq 

Railgrup 

Sic4change 

Sinestesia 

Six-Ter 

Sensitive Cities Academy 

SMartIB 

SokoTech 

Som Mobilitat 

Storydata 

Teamlabs 

Tecnalia 

The Data Place 

Vanwoow  

Vocdoni.io 

Viquidones 

Wikiesfera 

Wikimedia España 

Wikimedia Foundation 

Xarxa d’Economia Solidària (XES) 

Ouishare 

E-reuse 

 

Societat Civil 

 

Arsgames 

Associació Blockchain Catalunya 

Associazione Orlando 

Banco de Objetos 

Black & Brown Founders 

Calala 

CodeBar 

Commoning in Catalonia 

https://economiahumana.org/
https://www.elrisell.cat/
https://www.extinctionrebellion.es/portal/author/xrebellion/
https://fairbnb.coop/
https://foodcoopbcn.cat/
http://guifi.net/
http://www.goteo.org/
https://jamgo.coop/en/
http://katuma.org/
https://www.mammaproof.org/
http://making-sense.eu/
https://meta.decidim.org/?locale=en
http://movingmood.com/
https://montera34.com/
https://openods.es/
http://platoniq.net/ca/
https://www.railgrup.net/
https://www.sic4change.org/
http://www.sinestesia.cc/
http://six-ter.com/
https://www.sensitivecities.org/
https://smart-ib.coop/
https://soko.tech/
https://www.sommobilitat.coop/
http://www.storydata.es/
https://www.teamlabs.es/en
https://www.tecnalia.com/en/
https://thedata.place/
https://vanwoow.es/
https://vocdoni.io/
https://www.upf.edu/web/igualtat/viquidonesupf
http://wikiesfera.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia_D%C3%ADaz
https://wikimediafoundation.org/
http://xes.cat/comissions/procomuns/
https://www.ouishare.net/
https://www.ereuse.org/
http://www.arsgames.net/
https://blockchaincatalunya.org/
https://orlando.women.it/
https://openartassociation.com/banco-de-objetos/
https://blackandbrownfounders.com/
https://www.calala.org/
https://codebar.io/barcelona
http://commoningcatalonia.org/


 

Decidim  

Design Justice Mediterranea 

Design Justice Network 

DigitalFems 

Desprotegides.cat 

Dones Visuals 

Eixos 

Eticas Foundation 

Extinction Rebellion Barcelona 

Flossbcn.org 

Flying-labs 

Geochicas 

Green FabLab 

GlocalShare 

FILMCLUB 

Iniciativa Barcelona Open Data  

Inside Airbnb 

La Coop des Communs 

Liquen Data Lab 

La Comunificadora 

La Innobadora 

My Data (Barcelona) 

Planet Coop 

Procomuns - BarcolaProcomuns - Barcola 

Raval Data Commons 

Remix the commons 

R-Ladies 

Tecnopolitica 

The Smart Citizen 

Take Care of Each Other Network 

The Things Network Catalunya (TTNcat) / Xarxa Oberta de l'Internet de les Coses (XOIC) 

X-net 

Zebras Unite 

 

Altres participants: 

 

Approach Villages 

Bird.co  

Scoot.co 

SINGA Spain 

Scrum Smart City 

https://decidim.org/
https://www.internetfestival.it/en/-/design-justice-mediterranea
https://designjusticenetwork.org/
http://desprotegides.cat/
https://donesvisuals.cat/
http://www.eixos.cat/eixos/
https://eticasfoundation.org/
https://www.extinctionrebellion.es/portal/author/xrebellion/
https://flossbcn.org/
https://flyinglabs.org/
https://geochicas.org/
https://greenfablab.org/
https://glocalshare.org/
https://filmclub.click/
https://iniciativabarcelonaopendata.cat/es/
http://insideairbnb.com/
https://coopdescommuns.org/en/social-protection/
https://www.liquendatalab.com/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/incubacio/coworking/comunitat_incubacio.jsp
https://mydata.barcelona/
https://planet.coop/
http://procomuns.net/en/
https://eticasfoundation.org/es/blog/raval-data-commons
https://www.remixthecommons.org/?lang=en
https://rladies.org/
https://tecnopolitica.net/es/content/about
https://thesmartcitizen.org/
https://www.takecareofeachother.info/home
https://thethingsnetwork.cat/index.php/The_Things_Network_Catalunya
https://xnet-x.net/ca/
https://www.zebrasunite.com/
https://www.bird.co/
https://scoot.co/
https://singa-espana.com/

