


Programari i
telecomunica-
cions lliures
Recuperem el control sobre les 
nostres activitats, les nostres da-
des i comunicacions, i com i amb 
qui ens relacionem i cooperem, 
amb total llibertat. 

Gestió 
responsable
de residus 
La indústria electrònica genera 
un gran contingut de residus, que 
contaminen les terres i posen en 
risc la salut de qui hi conviu. Cal 
combatre aquest abús.

Reparació i
reutilització
Contra l’obsolescència progra-
mada, apostem pel manteni-
ment, la reparació, l’ampliació 
i l’actualització dels dispositius 
electrònics.

Producció
procomú
Internet ha abaixat el cost de 
l’acció col·lectiva i amb això faci-
lita la governança democràtica de 
recursos col·lectius, del procomú. 
Combinat amb l’economia social 
i solidària la producció procomú 
obre una via per transcendir el 
marc del capitalisme.

Compra pública 
socialment  
responsable
Les nostres institucions públiques 
tenen un gran poder de compra 
per aturar les violacions de drets 
humans i laborals en la manu-
factura globalitzada d’equips in-
formàtics.

QUÈ DEFENSEN LES
ALTERNATIVES
TECNOLÒGIQUES?

Economia 
Solidària
Existeixen productes i 
serveis produïts amb 
cooperació, demo-
cràcia interna, res-
pecte pel medi i les 
persones, igualtat de 
gènere, integració so-
cial, etc. 

Consum
Responsable
El consum inconscient 
està a la base dels greus 
impactes negatius sobre 
els drets humans, la so-
birania tecnològica i un 
sistema econòmic just. 
Prenem consciència!

Coneixement 
lliure
S’ha demostrat que les lleis de 
propietat intel·lectual i el model 
de “tots els drets reservats” són 
obsolets i ineficients. Amb el 
copyleft, Creative Commons i 
copyfair segueix però la neces-
sitat de reconèixer l’autoria de 
qualsevol obra que no estigui 
en el domini públic.
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Per quart any consecutiu, diverses ini-
ciatives que aborden la tecnologia i la 
informàtica des de criteris d’economia 
solidària s’han organitzat en un espai 
propi en el marc de la FESC: la TecnoFESC! 

L’espai TecnoFESC agruparà estands 
d’empreses i entitats d’aquest àmbit i 
acollirà tallers relacionats amb la sobi-
rania tecnològica i informàtica. Situat a 
la nau Elisa García, a l’espai TecnoFESC 
us oferirem activitats divulgatives i de 
servei amb criteris d’economia social 
i solidària. Us donarem a conèixer les 
alternatives que tenim relacionades amb 
la informàtica, les telecomunicacions i la 
producció en línia per esquivar el con-
trol monopolístic i frenar la depredació 
de recursos i drets humans lligada al 
consumisme d’aparells electrònics. Així 
mateix, totes les activitats relacionades 
amb els nostres àmbits tindran el segell 
identificatiu TecnoFESC.

Aprendreu com promoure les telecomu-
nicacions obertes, lliures i neutrals; la 
gestió sostenible i la revalorització dels 
equips informàtics i la compra pública 
responsable d’equips electrònics per mi-
llorar les condicions de treball als països 
productors. Hi coneixereu els proveïdors 
de serveis tecnològics de l’economia 
solidària i els impulsors de la producció 

procumú tecnològica, i comprendreu l’ús 
estratègic de les telecomunicacions per 
al desenvolupament de la justícia social. 
També hi trobareu punts de reciclatge 
de material informàtic per abordar la 
problemàtica de l’obsolescència pro-
gramada.

Formen part d’aquesta iniciativa: SE-
TEM Catalunya, Andròmines, Colectic, 
Col·lectivaT, CoopDevs, eReuse, eXo, 
Jamgo i Pangea. També hi participen 
altres entitats i empreses del món de la 
tecnologia i la informàtica: Adab1ts, Free 
Knowledge Institute, Guifi.net, Som Con-
nexió, The Things Network Catalunya, 
Fem Procomuns, SobTec, Katuma, Codi 
Cooperatiu, Commons Cloud, el Centre 
de Cooperació al Desenvolupament de 
la Universitat Politècnica de Catalunya i 
Som Mobilitat.

Podeu trobar més informació sobre les 
activitats amb segell TecnoFESC, inicia-
tives que formen part i les principals 
novetats a:

 TECNOFESC.CAT

TECNOFESC:
LA TECNOLOGIA HA CANVIAT! 
I TU, A QUÈ JUGUES?
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Dissabte 26-10

10:30h - 11:30h
Sala Pep Manté
Xerrada: Alternatives al 
“Tecnopatriarcapitalisme”.
Organitza: Pangea

11:00h - 13:00h
Sala Elisa García 
(Espai TecnoFESC)
Taller: Manteniment i 
Reparació de telèfons i 
tauletes.
Organitza: Andròmines
(inscripció prèvia al web)

16h - 19h
Sala Elisa García 
(Espai TecnoFESC)
Taller: Datathon.
Dret a la ciutat, resistint 
els desnonaments. 
Organitza: Col·lectivaT
(inscripció prèvia al web)

16:40h - 16:55h
Espai Empar Coloma
Carrusel: Socialissues.tech, 
comunitats Open Source 
amb impacte a l’economia 
solidària.
Organitza: Coopdevs

18:00h - 19:30h
Espai Maria Palomera
Teatre i debat: “Por Todas 
las Lunas de Hierro”.
Organitza: 
SETEM / Poka Yoke Teatro

18h - 19h
Espai Regina de Lamo
Presentació: Som Conne-
xió, abordant el repte tec-
nològic de créixer.
Organitza: 
Som Connexió / Coopdevs

Diumenge 27-10

11h - 12:30h
Espai Regina de Lamo
Taula rodona: Compra pú-
blica socialment respon-
sable (bones pràctiques).
Organitza: 
eReuse / SETEM

12h - 13:00h
Espai David Santacana
Presentació llibre: “Des-
pertar del sueño tecno-
lógico. Crónica sobre la 
derrota de la democracia 
frente al capital”. 
Organitza: Pangea / SETEM

12h - 13:30h
Espai Honora Enfield
Taller: “Data Control 
Wars”. Batalla pel control 
de les dades. 
Organitza: Colectic 

PROGRAMA #TECNOFESC 2019

Més informació a tecnofesc.cat



Taller: Manteni-
ment i Repara-
ció de telèfons i 
tauletes

Dissabte 11 - 13h

Taller de manteniment, 
optimització i reparació 
de maquinari i progra-
mari en telefonia mòbil i 
tauletes.
(Cal inscripció prèvia al 
web de Tecnofesc.cat)

Organitza:
Andròmines

Taller: Datathon. 
Dret a la ciutat, 
resistint els des-
nonaments

Dissabte 16 - 19h

Co-crearem recursos digi-
tals per defensar el dret a 
l’habitatge mitjançant les 
dades dels desnonaments 
a Barcelona.
Datathon és un mot cre-
uat de les paraules data 
(dada) i marathon (mara-
tó). Volem proporcionar 
un espai de co-creació per 
les persones interessades 
en anàlisi de dades i/o que 
venen dels moviments so-
cials pel dret a ciutat. 

Durant aquesta activitat, 
treballarem amb les dades 
de la resistència als desno-
naments i buscarem altres 
dades per desenvolupar 
una anàlisi més profunda. 

Els objectius de l’activitat 
són: 
a) Crear un recurs comú i 
digitalitzat per obrir el co-
neixement a la comunitat 
en general 
b) Relacionar les dades de 
la resistència amb altres 
fets/xifres de la ciutat 
c) Crear noves maneres 
de visualitzar i comunicar 
la situació actual del crisi 
d’habitatge a Barcelona 
mitjançant les dades.

Organitza:
Col·lectivaT

ACTIVITATS ESPAI TECNOFESC

5



ALTERNATIVES AL 
TECNOPATRIARCAPI-
TALISME

 
Dissabte 10:30-11:30h
Sala Pep Manté

De quina manera el patriar-
cat es manifesta i reforça a 
través del cyber-govern del 
capitalisme digital?
Xerrada sobre el Capita-
lisme Digital i qüestions 
de gènere. Per què, com 
a dones, ens hauríem de 
prendre seriosament l’ús 
que fem de les eines digi-
tals? Coneixem la impor-
tant aportació que moltes 
dones han fet al món de la 
informàtica? Per què, com 
associacions que busquem 
l’ètica en el nostre dia a 
dia, hauríem de reflexionar 
sobre les tecnologies, tam-
bé des d’una perspectiva 
feminista?
 
Organitza:
Pangea

SOM CONNEXIÓ, 
ABORDANT EL 
REPTE TECNOLÒGIC 
DE CRÉIXER

 
Dissabte 17:00-18:00h
Sala Regina de Lamo

Exposició de Som Connexió 
integra diferents eines de 
programari de codi obert 
per fer front a la comple-
xitat.
Entitats de l’economia so-
cial i solidària amb necessi-
tats tecnològiques podran 
veure com Som Connexió, 
juntament amb Coopdevs, 
ha resolt diferents proces-
sos amb programari de codi 
obert: facturació a milers 
de contractes, gestió de 
tickets i connexió amb el 
seu ERP. 
Organitza:
Som Connexió 
Coopdevs

P

RESENTACIÓ 
LLIBRE ‘DESPERTAR 
DEL SUEÑO 
TECNOLÓGICO’ 
EKAITZ CANCELA

 
Dissabte 18:30-20:00h
Sala David Santacana

Presentació del segon llibre 
del periodista basc Ekaitz 
Cancela, titulat “Desper-
tar del sueño tecnológico: 
Crónica sobre la derrota 
de la democracia frente 
al capital” (Ediciones Akal, 
2019). Un assaig sobre com 
el capitalisme s’ha anat 
apropiant de la construcció 
del coneixement en els úl-
tims segles i ha vampiritzat 
els diaris.
Taula moderada per  Aitor 
Liendo (SETEM Catalunya). 

Organitza:
Pangea
SETEM Catalunya
 

XERRADES I PRESENTACIONS
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TAULA RODONA: 
COMPRA PUBLICA 
SOCIALMENT 
RESPONSABLE

 
Diumenge 11:00-12:30h
Sala regina de Lamo

Experiències en cicle de 
vida i traçabilitat fins 
a la mineria, fent més 
transparent la cadena de 
subministrament global.
Taula rodona que trac-
tarà la compra pública 
social i ambientalment 
responsable. Es farà 
referència a experiènci-
es de bones pràctiques 
sobre el cicle de vida dels 
productes i la seva traça-
bilitat fins a la mineria, 
amb l’objectiu de fer més 
transparent la cadena de 
subministrament global 
de la indústria electrò-
nica.

Organitza:
eReuse
SETEM Catalunya

7



CARRUSEL: 
SOCIALISSUES.
TECH, COMUNITATS 
OPEN SOURCE 
AMB IMPACTE 
A L’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA

 
Dissabte 16:40-16:55h
Espai Empar Coloma

Socialissues.tech fomen-
ta el desenvolupament 
de diferents projectes 
de programari lliure en 
l’àmbit de l’economia 
solidària.

Organitza:
Coopdevs

TEATRE I DEBAT: 
“POR TODAS LAS 
LUNAS DE HIERRO”

 
Dissabte 18:00-19:30h
Sala Ada Lovelace

Proposta teatral i debat 
sobre l’esclavitud moder-
na i la nostra relació amb 
la tecnologia. Quin és el 
preu del teu mòbil?
Organitza:
Poka Yoke Teatro
SETEM Catalunya

TALLER: “DATA 
CONTROL WARS”. 
BATALLA PEL CONTROL 
DE LES DADES

 
Diumenge 12:00-13:30h
Sala Honora Enfield

La batalla pel control de 
les dades ha començat. Et 
vols unir a la resistència 
tecnològica al capitalisme 
de dades?
En el present bateguen 
múltiples futurs possi-
bles. En el context del ca-
pitalisme de la vigilància 
i la creixent governança 
algorítmica de la societat, 
diversos agents s’organit-
zen i mobilitzen els seus 
recursos perquè el demà 
sigui el més semblant al 
que desitgen.

8

ALTRES ACTIVITATS



Data Control Wars fa 
evidents aquestes lluites 
per la conquesta del 
futur a través d’un joc 
experimental, on diver-
sos actors s’enfrontaran 
utilitzant tecnologies 
i formes d’entendre i 
gestionar les dades per a 
influir en el món que viu-
rem demà. Aquesta acció 
està organitzada per la 
Xarxa de Dades Comunes 
de Barcelona, ha estat 
dissenyada per Becoming 
+ Tecnopolítica, amb la 
col·laboració de Dim-
mons, Eticas Foundation 
i Colectic, i és part del 
pilot DDDC (Democràcia 
Digital i Dades Comunes) 
del projecte europeu 
DECODE.

Organitza:
Colectic
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www.guifi.net
www.exo.cat

L’Associació per a l’expansió de la Xarxa Oberta agrupa col·lectius, entitats, empreses i persones 
amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, lliures i neutrals, el foment 
del coneixement de les TIC, així com la promoció de comunitats solidàries d’usuaris i usuàries 
sobre una base territorial i veïnal. L’associació eXO està profundament vinculada al projecte Guifi.
net i es regeix pels mateixos principis que aquest. També col·labora amb la Fundació per la Xarxa 
Oberta, Lliure i Neutral Guifi.Net. 

SETEM Catalunya és una ONG que té el propòsit de combatre les injustícies del capitalisme 
globalitzat a través de la sensibilització, la mobilització social, la solidaritat internacional i la 
promoció d’un model econòmic que posi els drets i les necessitats de les persones al centre.
Som representants d’Electronics Watch a Catalunya i promovem una compra pública so-
cialment responsable d’equipaments TIC per part de les nostres institucions públiques, que 
tenen un gran poder de compra per aturar les violacions de drets humans i laborals en la 
manufactura globalitzada d’aquest sector.

www.setem.cat

ENTITATS I PROJECTES
QUE ORGANITZEN
LA TECNOFESC
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Colectic és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la cohesió, l’autonomia i 
l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent 
i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social. Més enllà del treball 
educatiu i comunitari que realitzem al barri del Raval, oferim una sèrie de serveis a organitzacions 
de l’ESS i del tercer sector agrupats en quatre àmbits interdependents: tecnologia social (desen-
volupament web, manteniment, servidors...), formació (alfabetització digital, robòtica educativa, 
disseny de materials...), comunicació (continguts, xarxes socials, assessorament) i acció comuni-
tària i educativa (acompanyament, orientació, participació ciutadana...).

www.colectic.coop

Som una cooperativa tecnològica amb seu a Barcelona que té com a principal objectiu fer 
servir la tecnologia com a eina per impulsar projectes d’impacte social positiu. Jamgo neix 
el 2011 amb la intenció de crear un espai de treball diferent on posar al centre valors com 
la intercooperació, la transparència o la democràcia interna però, sobretot, les persones. A 
Jamgo dissenyem i desenvolupem des d’aplicacions avançades fins a pàgines web, així com 
tot tipus de solucions tecnològiques pensades a mida per als nostres clients. La metodologia 
de la cooperativa és crear un marc de treball on s’impulsa la millora contínua a partir d’una 
promoció dels processos d’innovació.

www.jamgo.coop

www.eReuse.org

Electronic Reuse és una comunitat per a la promoció de l’equipament electrònic formada per acti-
vistes, investigadors, centres educatius, institucions, restauradors, distribuidors i en general totes 
les persones i entitats que promouen l’economia circular en l’àmbit de l’electrònica. La comunitat 
crea, comparteix i manté recursos en obert i lliure que faciliten la reutilització, la traçabilitat i el 
reciclatge. Els recursos, en format obert i lliure, poden ser programes informàtics per esborrar les 
dades, processos per a certificar la restauració o circuits per intercanviar els equips i assegurar-ne 
la traçabilitat fins al reciclatge. L’entitat Pangea.org acull el projecte Electronic Reuse i el Circuit 
Reuse Catalunya, una plataforma procomú que canalitza equips usats de l’administració pública 
cap a entitats socials solidàries que els restauren, distribueixen i recirculen.
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Som una cooperativa de consum sense ànim de lucre, per cobrir les nostres necessitats de 
telefonia i de connexió internet. Som una alternativa de consum al servei de les persones i 
del bé comú. El nostres reptes són:
• Promoure el consum conscient i crític dels serveis de telefona i connexió internet. 
• Avançar cap a una major sobirania en aquest àmbit de consum, i contribuir a desplegar 
infraestructures obertes, lliures i neutrals.
• Reduir els impactes socials i ambientals que genera el sector de les telecomunicacions.

www.somconnexio.coop

www.pangea.org

Pangea.org és molt més que un proveïdor de serveis d’internet: és una organització indepen-
dent i sense ànim de lucre que enguany celebra el seu 25è aniversari treballant per una internet 
lliure i oberta que ens ajudi a crear un món més just. És l’entitat capdavantera a Catalunya en 
posar les xarxes de comunicació i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al servei 
de les organitzacions, els moviments i les persones que treballen per la justícia social, els drets 
de les dones, el desenvolupament sostenible i la diversitat cultural a escala local i internacional. 
Pangea.org promou que la ciutadania comparteixi informació, coneixement i recursos tècnics, 
fent avançar la societat de la informació amb la cooperació social.

Som una organització sense ànim de lucre, la missió de la qual és generar oportunitats 
d’integració sociolaboral per a persones en situació d’exclusió. Ho fem a través de la forma-
ció, la inserció laboral i la creació d’espais i activitats que fomenten l’autonomia i apodera-
ment personal. Vinculem d’una manera directa la integració sociolaboral amb l’economia 
circular desenvolupant serveis i projectes de reutilització, reciclatge, transport i gestió de 
residus. Realitzem tallers i activitats de sensibilització ambiental per estimular la reflexió 
sobre les pràctiques d’ús i consum digital amb la finalitat d’acostar a la ciutadania a alter-
natives que minimitzin la generació de residus electrònics: maquinari i programari lliure, 
prolongació de la vida útil dels dispositius, etc.

www.amdromines.net
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Col·lectivaT és una cooperativa de treballadores de coneixement que proporciona serveis 
de traducció cultural, de recerca i serveis tecnològics per al treball col·laboratiu i lingüístic. 
Per tant, la ‘T’ de Col·lectivaT es refereix tant a la traducció com a la tecnologia.
Per tal d’aconseguir l’auto-enfortiment dels individus i col·lectius, la cooperativa ofereix 
serveis d’assessorament de programari lliure, aprenentatge d’idiomes i totes les altres ac-
tivitats d’entremig, com ara anàlisi de dades, subtitulació assistida per ordinador i proces-
sament de veu.

www.collectivat.cat

Coopdevs és una associació de persones que de forma voluntària i sense ànim de lucre 
col·laboren per crear solucions tecnològiques per a fomentar i promoure l’economia social. 
Coopdevs és el resultat d’un recorregut que va començar el 2012 i que ha recollit l’esforç 
de moltes persones que han dedicat les seves energies (tant tècniques com creatives) als 
diferents projectes que s’han posat en marxa.
Creiem fermament en el programaro lliure i en el codi obert; tots els notres projectes sem-
pre utilitzen programari de codi obert i intenten contribuir a l’ecosistema de codi obert. 
Coopdevs concentra la seva feina en dues plataformes cooperatives: TimeOverflow, bancs 
de temps i Katuma, grups de cosum. 

www.coopdevs.org



Coordina:

Amb el suport de: 

Catalunya


