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OuiShare Fest 2014: The Age of Communities  

Després de l'èxit de participació de la primera trobada, els dies 5, 6 i 7 de maig se 

celebra a París la segona edició de l’OuiShare Fest 2014. Aquest és un dels 

esdeveniments més rellevants sobre Economia Col·laborativa que es fan 

actualment. Està previst que la trobada reuneixi al voltant de 1.000 líders d'opinió, 

emprenedors, organitzacions sense ànim de lucre, empreses, activistes i funcionaris 

públics durant tres dies de conferències, co-creació i connectivitat. 

 

Un dels elements més significatius de l’organització és que, a diferència d’una 

conferència tradicional, el programa ha estat co-creat amb la comunitat OuiShare, 

a partir de 150 propostes que es van obtenir en convocatòria oberta. A més del 

programa al Cabaret Sauvage, amb la presència de participants destacats com 

Rachel Botsman (Collaborative Consumption), Michel Bauwens (P2P Foundation ) o 

Lisa Gansky (Meshlabs), una sèrie d’esdeveniments paral·lels –com l’OuiShare 

Village a la Fira de París i el campament OuiShare Labs− tindran lloc de l’1 al 5 de 

maig i durant la nit del 5 al 6 de maig. 

 

OuiShare és una comunitat global, iniciada a París l’any 2012, incubadora i 

creadora de projectes que té la missió de donar poder a ciutadans, institucions 

públiques i empreses per crear una Economia Col·laborativa. És a dir, una economia 

basada en compartir, col·laborativa i oberta, fonamentada en xarxes horitzontals i 

comunitats. L'organització, sense ànim de lucre, ha evolucionat ràpidament i és 

present en 25 països d'Europa, Amèrica Llatina i Orient Mitjà. 

Podeu seguir l’activitat del Festival al blog i/o en els perfils de Twitter (amb 

l’etiqueta #OSFest14), Facebook i Google+.    
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