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El futur, al llarg de la història, ha estat sempre igual. Una suma d'utopies i distopies incapaces de 
viure unes sense les altres. El capitalisme ha fet crac però amb la pregunta què ve després, com 
sempre, sorgeixen moltes respostes. A vegades, complementàries. A vegades, contraposades. 

 

Hi ha qui pensa que cal esprémer el model fins al moll de l'os i portar-lo a l'expressió més refinada de 
comercialització, privatització i especulació. I hi ha qui pensa que el capitalisme s'ha ofegat en la seva 
insaciable set i, en conseqüència, proposa fórmules alternatives. Una de les més esteses és 
l'economia col·laborativa. [...] 

 

Així ho entén OuiShare, la comunitat global i oberta que reuneix centenars d'empresaris, makers, 
dissenyadors, investigadors, representants públics i altres ciutadans interessats en impulsar 
l'economia col·laborativa. Aquesta organització sense ànim de lucre, fundada a París el gener de 
2012 com a evolució d'un grup al Facebook, investiga i comparteix informació sobre projectes 
col·laboratius. El cor de OuiShare és a la Xarxa però, des que va néixer, els seus membres pensen que 
és imprescindible fomentar les xarxes socials de tota la vida: la trobada personal. 

 

Ja ho han fet a París i Roma però per a la pròxima ocasió han decidit muntar-ne una de grossa. La 
comunitat celebrarà el seu primer festival d'economia col·laborativa a París, els dies 2, 3 i 4 de maig, 
amb l'objectiu de donar a conèixer aquestes noves propostes. "Volem mostrar que l'economia 
col·laborativa està guanyant pes en molts fronts", indica Albert Cañigueral, coorganitzador de 
l'esdeveniment. 

 

OuiShare Fest tractarà sobre la confiança i la reputació online, el disseny obert i els makers, la 
mobilitat compartida, l'educació oberta, les finances P2P i fórmules per crear ciutats en les que sigui 
més fàcil compartir béns i serveis. 

 

"Diverses empreses col·laboratives explicaran la seva experiència i alguns ponents parlaran del Big 
Picture. També es farà una reflexió de les polítiques públiques que es poden aplicar per fer la ciutat 
més compartible i per afavorir aquestes conductes. Per exemple, ja s'està parlant d'espais 
d'aparcament a la ciutat específics per a cotxes compartits ", especifica Cañigueral. 

 

Entre els ponents estaran Alfons Cornella (Co-Society), Lauren Anderson (Collaborative 
Consumption), Michel Bauwens (P2P Foundation), Dale Dougherty (Make Magazine) i Doc Searls 
(Project VRM). El programa inclou tallers sobre upcycling i com construir un FabLab, esdeveniments 
per intercanviar roba, una FabJam, el primer OuiShare Labs Sprint i s'estrenarà el documental 
participatiu Collaborative Cities. 

El primer festival de OuiShare s'ha aplicat la seva fórmula magistral i ha estat organitzat de forma 
col·laborativa entre molts dels seus membres. "Hem creat grups de treball connectats en xarxa i 
l'hem anat muntant des de molts països", assenyala Cañigueral. "Els continguts han estat proposats i 
buscats pels membres de la comunitat. És un esdeveniment de cocreació" 
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