
 

 
 
Sant Feliu On Line participa al concurs d'idees UOC&Plugged 

El projecte municipal d'alfabetització digital Sant Feliu On Line participa al concurs d'idees 
UOCiPLUGGED, a la categoria WIKIECONOMIA, amb el projecte "Co-WORK-TIC: Refundem els 
Punts TIC amb més cotreball, ocupabilitat, cocreació, innovació social, incubació 
d'emprenedoria i intercanvi d'idees i iniciatives". 

  

Es tracta d'una crida a la refundació i reformulació dels telecentres i Punts TIC: 

- - - - - - - 

Després de 10 anys d'existencia dels Punts TIC a Catalunya i 15 dels telecentres a Espanya cal 
una adaptació a la nova realitat de tota la xarxa d'equipaments de serveis amb vocació 
innovadora. Posem al servei del teixit socioecònomic local tota aquesta capacitat agregada i 
neuronal. Reinventem-los. Reinventem-nos. 

I això com es fa? Doncs escoltant més, observant més, compartint més, conversant més, 
col·laborant més, innovant més... 

Experimentem amb diferents fórmules de col·laboració público-privades en la dinamització digital 
del territori, concertació amb actors locals i supralocals, participació, suport i recolzament a 
esdeveniments amb format i/o temàtica innovadora. Aprenguem a combinar el millor de les 
entitats del tercer sector amb la dinàmica i adaptabilitat del món empresarial. Són impossibles els 
patrocinis i mecenatges? Comuniquem i expliquem bé les nostres històries els telecentres? 
Aprofitem suficientment temes com la capacitació en línia, el mobil learning i la geolocalització? 
Pensem dinàmiques per tal que la comunitat s'impliqui en la gestió i manteniment dels telecentres? 
Forma part actualment l'emprenedoria dels Punt TIC? Es relacionen els Punt TIC amb les 
micropimes de l'entorn local? Incorporen la seva lògica i la complementen? Parlem-ne! Creem una 
comunitat de pràctica sobre el futur dels telecentres de forma que s'aprofiti al màxim el 
coneixement del col·lectiu per a la millora constant del catàleg de serveis dels Punt TIC. 
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Aquesta crida per intensificar la dinamització comunitària i empresarial dels Punts TIC sobre 
l'entorn s'adreça no únicament a dinamitzadores i dinamitzadors digitals sinó també a connectors 
digitals, agents de desenvolupament local, gestors de la innovació, tècnics de promoció 
econòmica, consultors TIC, tècnics IT, etc. 

Fem dels telecentres una xarxa de centres, espais i punts per fer coworking i aprofitar les 
sinèrgies entre persones (per col·lectius relacionats amb les TIC o no) i generar espais 
oberts de cooperació i cocreació; per fer xerrades llampec on els participants exposin de 
forma breu els seus projectes i demanin ajuda; per esdevenir facilitadors de la innovació i la 
interacció d'idees a nivell local, per preincubar i donar visibilitat a l'emprenedoria; per posar 
en valor i generar i divulgar casos d'èxit de totes les microinnovacions generades sobre el 
seu territori de referència (comerços, escoles, entitats, administracions...); per allotjar i 
programar el major nombre d'activitats orientades a generar desenvolupament local (sense 
ànim de lucre i d'innovació social com per exemple la Pink Slip Party o el Kfé Innovación, o 
amb ànim de lucre com el testeig i provatures de nous productes tecnològics d'empreses o 
startups amb alguna mínima contrapartida econòmica o en espècie); per avançar i 
experimentar més en l'aprenentatge col·laboratiu informal i permanent; per difondre 
recursos d'empoderament amb les TIC adreçades a projectes, col·lectius, empreses, 
organitzacions, institucions o territoris; etc. 

Fem que es generin dinàmiques, estructurals i no conjunturals únicament, d'intercanvi de 
coneixements i experiències entre els diferents punts de la xarxa. Els telecentres que formen 
una xarxa són els que donen vida i conformen aquest entramat que ha d'actuar com a plataforma 
on es generen dinàmiques participatives. Els diferents telecentres i Punts TIC que composen la 
xarxa han d'interactuar entre ells, ja que és únicament aquesta interacció la que possibilita el 
manteniment de la xarxa. El treball en xarxa tracta de fomentar la comunicació, la formació i la 
millora de serveis entre els usuaris/àries, dinamitzadors/ores, i les comunitats que configuren les 
xarxes de telecentres. La generació d'activitats, l'intercanvi i l'emmagatzematge de continguts 
digitals creen un espai d'intercanvi de coneixements i recursos que és el que permet donar i rebre 
informacions per posar-les en pràctica a cada un dels punts repartits arreu del territori. Per tant, el 
benefici que pot aportar una xarxa, serà més gran en la mesura del grau de participació de cada 
Punt TIC. Cada telecentre genera recursos, dubtes, activitats, entre d'altres, que es poden 
compartir amb els altres telecentres mitjançant la xarxa. En aquest sentit, la Xarxa està 
encaminada a generar un ambient de participació i ajuda col·lectiva per al coneixement i difusió de 
les activitats que es generen als diferents Punts TIC de Catalunya, i tenint en compte les 
diferències i especialització existents entre les diverses tipologies de telecentre. D'aquesta manera, 
s'ofereix un espai on col·laborar i compartir projectes, eines, debats, entre d'altres, i sempre amb 
l'objectiu d'afavorir l'usuari, és a dir, el ciutadà/ana, l'associació o el petit negoci que utilitzen el 
telecentre com a facilitador digital. 

 

Parlem de tot el que es podria fer o no. Explorem opcions. 

Els Punts TIC i els centres de desenvolupament local, es podrien plantejar actualment, partint del 
coworking, avançar més en la ubiqüitat, i apostar per oficines virtuals, de manera que les 
infraestructures promotores del teletrebal únicament oferissin una adreça física on poder rebre 
missatgeria, els encàrrecs i, quan fos necessari, rebre els clients. La resta... a la Xarxa, al núvol. 
S'ha de tenir molt clar que els nous hàbits tecnològics afectaran, en breu, el paper dels telecentres, 
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i centres de desenvolupament local, i és que la concepció clàssica, i arrelada, d'accés a les TIC 
ancorada al territori xoca amb aquesta emergent societat de la ubiqüitat. 
 
Venda d'abonaments formatius a les botigues d'Informàtica locals. En alguns contactes previs 
establerts per part de diversos telecentres amb alguns d'aquests establiment els seus titulars han 
manifestat un elevat interès en poder proporcionar als nous clients que adquireixen un ordinador 
(especialment els d'un determinat target: més de 45 anys, sense cap coneixement previ en noves 
tecnologies, etc.), juntament amb l'equip, alguna mena de paquet d'hores de formació a executar 
en un Punt TIC local. D'aquesta manera la seva lògica de negoci incorpora l'expectativa d'una 
futura major fidelització del client si aquest es capacita, s'entrena i es va incorporant 
progressivament a la dinàmica de les TIC. 

La progressiva especialització en la formació a distància així com el creixent desenvolupament 
d'un entorn virtual d'aprenentatge podria comportar unes mínimes aportacions econòmiques 
d'aquells usuaris consumidors de continguts més especialitzats. Si es pogués lligar amb un 
programa ja existent de la tipologia Aula Mentor Sistema de educación a distancia a través de 
Internet del Ministerio de Educación y Ciencia) seria ideal. 

Els telecentres com a gestors locals de capacitació i formació podrien tenir algun paper en la 
formació bonificada de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) amb 
acords amb sindicats, patronals, fundacions, etc. 

Plantejar a la STSI el retorn d'una part de la taxa d'examen de l'ACTIC cap als telecentres 
col·laboradors i amb aquests recursos fer un fons o dotació per a la renovació d'equips informàtics. 
 
Fomentar una banca local on els actius siguin l'intercanvi i el trueque de productes i serveis de 
base TIC. 

Proveir serveis de connectivitat local amb contrapartida econòmica i constituint-se com a 
operadora de telecomunicacions? 

Tal i com comentava la Karma Peiró en el seu llibre de referència sectorial "Las Redes de 
Telecentros en España", aquells projectes de dinamització digital que optin per un model en que el 
finançament públic podria ser prescindible, o reduït, existeixen diverses alternatives, "encara que 
totes elles passen per involucrar al sector privat. Es pot optar per la recerca de la figura del 
patrocinador del telecentre (empresa que a canvi d'un suport econòmic orientarà al telecentre a 
prestar serveis lligats als seus interessos particulars) o es podrà anar cap a una versió "multi-
vendor" on totes les empreses que utilitzin els telecentres com a canal de distribució hauran de 
pagar una taxa d'acord amb el seu volum de vendes". 

L'oferta de consultoria d'uns projectes locals a d'altres. Evidentment com administració pública 
qualsevol altra institució que sol·liciti informació resolució de dubtes, assessorament, servei 
tècnic…) la acostuma a rebre puntualment i sense cap contrapartida, això ho hem viscut tots i totes 
com sol·licitants o com emissors. Això sí, també hem de sincerar-nos i reconèixer que aquestes 
peticions d'ajut quan sobrepassen uns mínims acostumen a no ser ateses com es mereixen, i no 
per desmotivació en respondre com cal a la sol·licitud sinó per falta de temps, recursos, etc. Doncs 
potser ha arribat l'hora d'articular algun mecanisme de consultoria interna interadministrativa i així, 
per exemple, impulsar i implantar comportaments i pràctiques emprenedores corporatives així com 
accelerar els processos d'innovació. Una mena d'oferta d'emprenedoria corporativa a domicili que 
es podria articular mitjançant convenis de col·laboració que a més acabarien repercutint 
positivament sobre els ciutadans i teixit socioeconòmic local. 

Si el producte o servei que s'ofereix és de qualitat pot resultar d'interès per empreses i companyies 
que volen aparèixer vinculades a aquest determinada actuació. L'articulació d'accions amb prestigi 
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social i comunitari permet que diverses institucions locals com fundacions i entitats (culturals, 
financeres, tecnològiques...) també trobin interessant col·laborar amb l'aportació de recursos. 

Etc. Etc. Etc. 

Som i volem ser equipaments que incorporen la dimensió tecnològica-funcional sota la dualitat 
creativitat-utilitat i els principis inspiradors d'universalització, participació, transversalitat i 
transferència. Ens i òrgans que transformin els seus propis mètodes, aplicacions i serveis per 
incrementar el grau d'interacció i col·laboració entre els diferents actors que intervenen en el procés 
de la inclusió digital en un temps d'immediatesa com l'actual. Infraestructures de serveis que 
esdevinguin les noves factories, factories del coneixement. Veritables espais vius, plurisdiciplinars i 
multifuncionals d'empoderament digital amb una Internet entesa com a xarxa social, com a 
catalitzador de capital social, un centre d'energia creativa i transformadora, un laboratori de 
desenvolupament participatiu i generació de continguts digitals. En definitiva, com un element de 
desenvolupament i valorització de capital social. 

I és aquí, en la dilatada trajectòria de treball en l'aprenentatge i capacitació al servei d'agents 
socioeconòmics i en entendre la Xarxa com un espai d'aprenentatge i socialització, 
acumulada per les organitzacions dedicades a la dinamització digital i el desenvolupament 
socioeconòmic local, on aquests ens poden resultar d'ajuda i esdevenir actors principals en 
la lluita global envers la ràpida obsolescència en la societat de la ubiqüitat i el prossum. 
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