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Què és Sharing Cities Action Encounter 2019? 

 

Del 19 al 21 de novembre, en el marc de l’Smart City Expo Word Congress, més de 150                  
recercadors, representants polítics de ciutats, activistes i professionals es trobaran al Sharing            
Cities Action Encounter per defensar la sobirania de les ciutats davant les grans plataformes              
tecnològiques i promoure un desenvolupament socio-econòmic urbà sostenible, amb         
perspectiva de gènere i protecció dels drets laborals. 

L’Ajuntament de Barcelona i el grup de recerca Dimmons de la Universitat Oberta de Catalunya               
organitzen la trobada, en col.laboració amb altres actors, que tindrà un espai propi dins l’Smart               
City Expo World Congress a la Fira Barcelona Gran Via, 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.  

● Pel que fa a l’àrea del congrés de 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, la              
majoria no obert al públic, on el tema principal de discussió serà la normativa i les                
polítiques per afrontar els reptes i oportunitats de l’economia de la plataforma. 

 

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

 

Què és Sharing Cities Action? 

 

Sharing Cities Action és una xarxa formada per prop de setanta ciutats de tot el món, que és                  
fruit del compromís que van adquirir les ciutats al signar la Declaració de principis comuns i                
compromisos per les ciutat col·laboratives durant la tercera edició del Sharing Cities Summit,             
que es va celebrar el novembre de 2018 a Barcelona. Abans, la cimera s’havia celebrat a Nova                 
York (2017) i Amsterdam (2016). 

Avui, les ciutats que formen part de la Sharing Cities Action treballen amb diferents línies               
d’acció: impulsar la innovació pública; promoure polítiques públiques que estimulin les           
plataformes amb un impacte positiu sobre la ciutat; defensar i adaptar els drets laborals i els                
drets digitals; i crear un estàndard de negociació amb les grans companyies, basat en dades               

http://www.sharingcitiesaction.net/
http://www.sharingcitiesaction.net/
http://www.sharingcitiesaction.net/encounter-2019/programme/
http://www.sharingcitiesaction.net/declaration/
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http://www.sharingcitiesaction.net/sharing-cities-summit/2018-barcelona/


d’impacte directe que aquestes generen sobre la ciutat. 

La trobada tindrà com a resultat un Pla D’accions conjunt a desenvolupar durant 2020 entre les                
ciutats i actors congregats.  

 
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.  
  

Qui forma part del Sharing Cities? 
 
 
Un total de 400 persones participen al Sharing Cities Action Encounter 2019, entre             
representants d’ajuntaments i d’altres administracions públiques; investigadors; activistes; i         
membres d’organitzacions i iniciatives que formen part de l’ecosistema de les ciutats            
col·laboratives.  
 
Les 42 ciutats que s’han sumat a la Declaració per les ciutats col·laboratives són: Atenes,               
Atlanta, Barcelona, Betlem, Bolonya, Bordeus, Buenos Aires, Goteborg, Grenoble, Kobe, La           
Corunya, Lisboa, Madrid, Milà, Montréal, Montreuil, Masqat, Nova York, París, Reykjavik, San            
Francisco, Santiago de Compostela, São Paulo, Seül, Taipei, Terrassa, Torí, Toronto, Umea,            
València, Viena i Vitòria. A més, La Haia, Bristol, Eindhoven, Malmö, Praga, Rijswijk,             
Melbourne, Singapur i Estocolm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eixos de debat i d’acció del Sharing Cities Action Encounter 2019 



Els principals eixos temàtics transversals són: el futur del treball, inclusivitat i gènere, dades              
i participació ciutadana. 

 
 
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.  
 
 
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 perpetuin 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. 
 
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. 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. 
 
 
Ciutats construïdes amb la ciutadania  
  
Podem utilitzar les noves tecnologies per consolidar i reforçar la democràcia, la participació             
ciutadana i la transparència, i evitar que les plataformes digitals debilitin aquests principis? És              
possible que la ciutadania pugui concebre, co-crear, co-produir i gestionar les plataformes            
digitals? És possible utilitzar les plataformes digitals per gestionar serveis públics amb més             
participació ciutadana? Com poden els ciutadans recuperar el control de les seves dades?             
Podem obtenir beneficis col·lectius en compartir informació? Es poden posar els drets dels             
ciutadans al centre? Es pot restaurar la sobirania de les dades?  
 
Diferents debats i tallers aborden aquestes preguntes durant el Sharing Cities Action Encounter             
2019. 
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