
Programa

Divendres 4 de novembre

11h Excursió

Visita al CATNIX (Punt neutre d’Internet de Catalunya i al seu Centre de Processament
de Dades). Posteriorment recorregut per les infraestructures que fan possible la xarxa.

Hi participa: Xavi Poza (fundació Gufi.net)

El CATNIX és el Punt Neutre d'Internet a Catalunya. Una infraestructura que connecta
les xarxes d'operadors i proveïdors de continguts i de serveis d'internet per facilitar-los
l'intercanvi de tràfic. Agilitza les comunicacions permetent l'intercanvi local del tràfic.

Posteriorment de la visita al CATNIX i el seu CPD (Centre de Processament de Dades),
farem un recorregut per les principals infraestructures que fan possible la xarxa.



14:00h Dinar / Xerrada:

Un recorregut pels orígens de Som Connexió i la seva vinculació amb el Prat de
Llobregat

17h Taller

Taller de DataDetox: Benestar digital, control de la privacitat i seguretat al teu mòbil.
Trucs senzills per a aprendre a no deixar tanta empremta amb les nostres dades
personals a internet i recuperar el control de la nostra informació en línia.

Sobre la base del manual de TacticalTech, a càrrec de DonesTech.

18:30h Conferència / Debat obert

Com funciona el mercat de les telecomunicacions? Reptes de futur per la
construcció d’alternatives transformadores.

Hi participen:

● Efraín Foglia (EXO - XRCB)

● Xavier Poza (Fundació GuifiNET)

● Leila Zamarra (Punt d’accés)

● Bernat Alcolea (Som Connexió)



Dissabte 5 de novembre

10.30h – 13h Tallers:

Els tallers són espais d’aprenentatge, intercanvi i reflexió entorn dels eixos del marc estratègic
de Som Connexió. Constaran de la presentació de diferents ponències i se'n recolliran totes les
aportacions per una publicació posterior.

Taller1 - Impactes en el medi ambient del consum de
telecomunicacions

Quin és el paper del cooperativisme en l’emergència pel clima ? Com podem, des de
Som Connexió, articular una intervenció transformadora sobre l’impacte en el medi
ambient de la nostra activitat ? En aquest taller explorarem diferents punts de vista
acompanyats d’expertes en l’impacte ambiental de les telecomunicacions i de
l’economia circular.

Hi participen:

● Sergi Rovira (Assessor i comunicador ambiental – Agenda 2030)
● Eva Vidal – (Enginyera en Telecomunicacions - UPC)
● Laura Talens – (Enginyera i investigadora del ICTA - UAB)

Taller 2 - Acompanyar infants i joves en el consum crític de
telecomuncacions

Com podem portar a terme polítiques cuidadores des del cooperativisme ? Posar les
persones al centre requereix pensar de polítiques actives d’acompanyament i cura que
siguin capaces d’atendre a les necessitats de les nostres comunitats. En aquest taller
ens centrarem en joves i infants i la necessitat de repensar un model de consum de
tecnologia que sigui capaç d’acompanyar, cuidar i construir practiques alternatives i
transformadores.

Hi participen:

● Montse Lamata (cooperativista i treballadora social - ENSÓ)
● Anna Ramis (Mestre i psicòloga – Manifest infància i pantalles)



● Pablo Rivera (Investigador UB - projecte edDIT: impacte de les plataformes
digitals als centres d’educació)

● Carles Sedó (Educador – Ajuntament de Santa Coloma)

Taller 3 - Sobirania tecnològica per a un ecosistema cooperatiu

En aquest taller hem convidat a diferents projectes de software lliure cridats a tenir un
rol estratègic per l’ecosistema cooperatiu en què formem part. Volem obrir una reflexió
a partir de la pràctica de cada experiència convidada amb relació al paper de la
sobirania tecnològica com a element indispensable per construir infraestructures
resilients i sostenibles en el temps pels ecosistemes cooperatius.

Hi participen:

● Marga Padilla (Dabne cooperativa)
● Joan Caballero (Som Connexió)
● Carol Romero (Associació Decidim)
● David Jacovkis (Som Núvol)
● Cooperativa Communia
● Cooperativa Coopdevs

13h Plenària

La plenaria serà una sessió destinada a posar en comú la feina feta als diferents tallers
i enfocar els pròxims passos a seguir en aquesta escola de Som Connexió

14:30h Dinar en família

A la Nau, la seu de Som Connexió



Biografies de les participants

Efraín Foglia

Dissenyador d’interaccions digitals, investigador i docent. La seva feina se centra en la
intersecció entre el disseny, l’activisme ciutadà i les tecnologies a la xarxa. Les investigacions
que duu a terme abracen des de la neurociència i la relació que té amb la comunicació
alternativa, fins a les infraestructures basades en mesh networks, passant pels futurs possibles
d’Internet i els nous paradigmes en el disseny. És membre fundador de guifi.net, la xarxa de
telecomunicacions autogestionada més gran del món, i el 2011 va fundar Mobilitylab, una
plataforma per al disseny d’interaccions físiques i digitals.

Eva Vidal

Especialista en l’impacte ambiental i social de les TIC. Doctora Enginyera de
Telecomunicacions. Fa recerca i docència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
per al desenvolupament sostenible i la cooperació. Ha estat directora del Centre de Cooperació
per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i membre impulsora
de l'ONG Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP), creada a l’Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la UPC. Col·labora amb
diverses ONG locals i internacionals com Metges Sense Fronteres (MSF), NASCO, OpenArms i
Sant Joan de Déu en projectes de salut i ensenyament digital.

Anna Ramís

Mestra i pedagoga. Treballa amb educadors (mares, pares, mestres, professores... directius) i
ha elaborat algunes idees i propostes per treballar la confiança entre docents i famílies com a
base d'un nou estil de relació Família/Escola. Les ha presentades en el llibre Famílies i escola:
Entendre'ns per educar (Eumo 2016). Algunes de les seves fites professionals les he assolit
amb la coordinació del programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida“ i com a coautora i
formadora del programa “Créixer en família” del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya. Professora associada a la Universitat Ramon Llull, és impulsora del
manifest “Infància i pantalles”.

Fem Procomuns

És una cooperativa integral de treball i consum, sense afany de lucre i d’iniciativa social creada
a Catalunya l’any 2017, amb l’objectiu de consolidar un ecosistema procomú, basat en els
principis del cooperativisme obert, l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica,
econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_en_malla
http://guifi.net/ca/node/35620
http://www.mobilitylab.net/
http://eumoeditorial.com/families-i-mestres-entendrens-per-educar-171781
http://eumoeditorial.com/families-i-mestres-entendrens-per-educar-171781


Marga Padilla

Programadora d’ordinadors en la cooperativa Dabne, activista del software lliure i formadora i
autora de textos de pensament crític sobre les tecnologies i sobre la societat xarxa. És
cofundadora de Sindominio i ha format part del Consell Rector de Som Connexió.

Laura Talens

Investigadora i responsable de la línia d’investigació «Gestió de recursos per a una economia
circular del grup Sostenipra» a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat
Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). És enginyera química per la Universitat Politècnica de
València i la Universitat de Teesside i Doctora en Ciència i Tecnologies Ambientals per la UAB.
Els seus estudis s’han centrat en l’anàlisi del cicle de vida de materials i tecnologies, l’eficiència
de l’industria i el desenvolupament de dades i metodologies per avaluar l’impacte ambiental de
productes tecnològics.

Pablo Rivera

Sociòleg de formació, és professor al departament de didàctica i organització educativa de la
Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca ESBRINA, actualment coordina l’estudi
edDIT sobre “corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets
de la infància des d’una perspectiva de gènere.”

El projecte de recerca edDIT ha estat impulsat per la AFFAC ( Associació de famílies d’alumnes
de Catalunya i té com a objectiu investigar els usos de plataformes digitals com Google a les
escoles i instituts públics per conèixer les conseqüències d’aquest ús sobre els drets de la
infància des d’un enfocament de gènere.

Xavi Poza

Enginyer en telecomunicacions. Actualment, forma part de l’equip tècnic de la fundació guifi.net.
Ha participat activament de la comunitat de guifi i en diferents projectes d’implementació de
xarxa oberta lliure i neutral (XOLN), entre ells, en la creació del centre juvenil de Malabo a
Guinea Equatorial.

Carol Romero

Presidenta de l’associació Decidim, tècnica de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia de Localret.

També forma part del col·lectiu i xarxa de dones Hybridas des d'on treballen i investiguen en la

participació política i cívica amb enfocament de gènere.



Leila Zamarra

Participa a Punt d’Accés, cooperativa de telecomunicacions impulsora de la xarxa XANETA

basada en els principis de la Xarxa Oberta Lliure i Neutral que dona servei a la ciutat de Valls.

Carles Sedó

De formació treballador social i pedagog, ha treballat en l’àmbit de les drogues des de 1986 en

ajuntaments i en el tercer sector, i ha participat en moviments socials en l’àmbit del consum

crític, la reducció de riscos i les noves polítiques de drogues. És tècnic de l’Ajuntament de

Santa Coloma de Gramenet.

Sergi Rovira

Consultor en estratègia d'organitzacions i especialista en sostenibilitat.

Montse Lamata

Cooperativista a ENSÓ, dedicada a la consultoria i estratègia organitzacional. Coordinadora de

l’àmbit político-estratègic de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.

DonesTech

DonesTech és un col·lectiu que investiga i intervé en el camp de les dones i els nous suports o

noves tecnologies de la informació i la comunicació. Va néixer a Barcelona el 2006,

convertint-se en un element clau per entendre la recerca i acció ciberfeminista en els entorns

activistes.

Communia.org

És una cooperativa i assessoria tecnològica i P2P que ofereix serveis de desenvolupament

web, streaming, formació, sistemes, i estratègies P2P. És una plataforma formativa per

fomentar l'autonomia tecnològica de tota la ciutadania i l'accés d'aquesta a les principals

comunitats d'usuaris de la xarxa entorn el programari lliure.

Coopdevs

Coopdevs és una cooperativa oberta que té com a objectiu millorar la societat a través de la

tecnologia, els nostres valors s’emmarquen dins del cooperativisme obert el que significa que

ens centrem a aportar valor no sols a clients o projectes en què participem sinó a un

ecosistema de procomuns digitals molt més ampli.

https://wiki.p2pfoundation.net/Open_Cooperatives


Som Núvol

És un servei de núvol cooperatiu, tecno ètic i fet amb programari lliure, que integra diferents

eines digitals per treballar de manera àgil i eficient. És respectuós amb la privacitat i està

produït per cooperatives de proximitat. Les persones i entitats usuàries són sòcies que

mancomunen eines per resoldre col·lectivament les seves necessitats tecnològiques.

Informació d’interès

Per la visita al CATNIX: Ens trobarem a les 10:30h a la sortida de Metro de Zona Universitària
(L3). Els inscrits us farem arribar un correu amb tota la informació necessària per a la visita. És
necessari acreditar la teva identitat per entrar a les instal·lacions.

El dinar/xerrada: Ens trobarem a l’alberg de Fundesplai al Prat de Llobregat. C/ del riu Anoia
42 (Metro L9 - Parc Nou). El dinar té un cost de 10€.

El dinar en família, es farà a la seu de Som Connexió. C/de les Moreres 119. Té un cost de
10€

La resta d’activitats es faran al Centre Cívic Palmira Domènech. C/ Lo Gaiter del Llobregat,
112. (Metro L9 - Moreres)

Tenim a la nostra disposició diferents alternatives d’allotjament al Prat del Llobregat en el cas
que ho necessiteu. Poseu-vos en contacte amb nosaltres a participa@somconnexio.coop


