
E
n wòlof, una de les llengües vehicu-

lars del Senegal, joxko vol dir dóna’ls

i jotko uneix-te, dues paraules que,

fusionades, donen nom i defineixen la filo-

sofia que hi ha darrere la iniciativa Jokko-

labs. Així doncs, Jokkolabs és –com diuen

les seves impulsores– una “aventura huma-

na” que es desenvolupa a Dakar, la capital

del Senegal, amb l’objectiu de posar les tec-

nologies de la informació i la comunicació

al servei de la transformació social. Aquest

espai trenca amb la imatge majoritària, els

estereotips i els tòpics que es tenen dels

països africans. Accedir a les seves ins-

tal·lacions és endinsar-se en un món de

creativitat, d’innovació, de treball solidari i

comunitari i de confiança en la tecnologia

per construir un món millor. No és un mite.

D’una banda, perquè, des de les seves fi-

nestres, es veuen els carrers de la transi-

tada Dakar. De l’altra, perquè les seves ex-

periències demostren que les iniciatives de

treball col·laboratiu donen els seus fruits.

Hi ha tot un seguit de conceptes angle-

sos que pretenen definir què és Jokkolabs:

techlab, innovation hub, coworking, o

think tank. Però potser les explicacions

d’Emmanuelle Nuccia Bouiti, community

manager de la iniciativa, aclareixen una

mica més les coses: “Jokkolabs és un centre

d’innovació tecnològica i social i, al mateix

temps, un espai de treball col·laboratiu,

una comunitat de professionals de sectors

diversos que es troben al voltant de deter-

minades temàtiques per reflexionar sobre

problemes concrets i un catalitzador de

comunitats”. És a dir, Jokkolabs és molt

més que un viver d’empreses o un espai

compartit de treball. Karim Sy va posar en

marxa el projecte l’any 2010 amb la convic-

ció que es podien posar les “noves tecnolo-

gies al servei de la societat i de l’emprene-

doria social”, segons la mateixa Bouiti.

FRUITS VISIBLES
L’esperit de Jokkolabs és indubtablement

atractiu, però no deixaria de ser una inicia-

tiva exòtica i, fins i tot, extravagant si no

produís resultats concrets. El més evident

va arribar durant les darreres eleccions

presidencials del Senegal. Més enllà dels

resultats a les iniciatives empresarials, la

dimensió social d’aquest projecte i la seva

empenta es van evidenciar en un moment

crític per la societat senegalesa.

A principis de l’any 2012, el Senegal –i

especialment a Dakar– va viure un aug-

ment de la crispació social arran de la pro-

ximitat de les eleccions presidencials i el

descontentament amb qui havia presidit el

país durant els darrers dotze anys, Abdou-

laye Wade. De cop, van aparèixer diverses

iniciatives a la xarxa que compartien un

mateix objectiu: utilitzar les possibilitats

que ofereixen les noves eines del món

digital per vetllar pel bon desenvolupa-

ment de les eleccions, garantir la trans-

parència dels comicis, impedir el frau i,

en resum, convertir la ciutadania en pro-

tagonista del procés.

Jokkolabs va cedir el protagonisme a les

organitzacions de la societat civil i es va

mantenir discretament a l’ombra, però la

seva empremta era present en tot aquest

moviment. Sense fer-se gaire publicitat, va

oferir tot el suport tècnic i de coneixe-

ments necessari perquè una trentena

d’ONG endeguessin Sama Baat, una plata-

forma de vigilància de les eleccions. Bona

part de la resta d’iniciatives van néixer,

també, a l’abric de Jokkolabs, justament a

conseqüència de les xarxes establertes
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entre les usuàries, com en el cas de la pla-

taforma Sunu2012.

A través d’aquestes iniciatives, es va

generar una dinàmica de treball col·labora-

tiu entre col·lectius socials molt diferents.

Aquestes plataformes van permetre obrir

un nou espai de debat –tant per la població

senegalesa que viu al país com per la que es

troba a la diàspora–, on es va cridar a la par-

ticipació a les eleccions com a eina de con-

testació pacífica i es van difondre resultats

oficiosos, però rigorosos, per impedir el

frau electoral utilitzant blocs, Twitter, Fa-

cebook o Youtube.

NODRITS D’IDEES
Aquesta és la voluntat d’un espai de cowor-

king com Jokkolabs. La proximitat fa que la

gent que impulsa els diferents projectes

pugui trobar solucions. Bouiti afirma que

“la col·laboració, l’intercanvi i el fet de

compartir” són els valors que animen la

iniciativa. La filosofia de codi obert ho

impregna tot.

Les instal·lacions estan situades en un

edifici discret del barri de Liberté 6 de

Dakar, en un carrer tranquil, però situat a

prop de dues de les principals carreteres

de la capital senegalesa. Buides, aquestes

instal·lacions són poc més que un conjunt

de sales equipades amb mobiliari de tre-

ball: grans taules, pissarres a les sales de

reunions, una cuina, un menjador... res

extraordinari. Però, quan s’omplen, l’am-

bient és totalment diferent. Cadascú amb

les seves eines, assegudes unes al costat de

les altres, mengen i prenen cafè, discutei-

xen i intercanvien projectes i idees.

Evidentment, la majoria de les idees

que circulen per les sales de Jokkolabs es

basen en l’ús de les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació. Aquestes oficines

s’han convertit en un referent a Dakar per

les seves activitats d’emprenedoria social,

que habitualment es relacionen amb el sec-

tor de l’economia creativa, un àmbit que,

segons les institucions internacionals, cada

vegada té més pes als països del Sud. 
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treball col·laboratiu”
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ma de vigilància de
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