
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas” 

 

XPLOIT – COMUNITAT INNOVADORA 
 
 
Unió per a la innovació és el títol ambiciós d’una de les iniciatives 
estratègiques pel 2014-20 de la Comissió Europea.   
Aquest títol no només fa referència a la innovació a nivell nacional o 
internacional, sinó a la pràctica quotidiana de les comunitats i 
institucions locals.  
De fet, en el proper “Erasmus per a tots” la Comissió en el fomenta 
les competències empresarials (l’activitat pràctica que condueix a la 
innovació) en tos els nivells educatius, incloent escenaris 
d’aprenentatge no formal i informal.  
 

Aquest enfocament comporta almenys dos grans reptes relacionats 
entre ells: el desenvolupament de la cultura empresarial, també a 
nivell local, i l’aprofitament dels resultats de diferents iniciatives 
emprenedores.  
Durant 3 anys de treball comunitari a tot Europa, el projecte Xploit 
ha comprovat que aquests reptes apunten a un mateix tipus 
d’iniciatives a les nostres comunitats: una comunitat d’aprenentatge 
dinàmica. 

 

  

 

¿Per què? 
En primer lloc les cultures empresarials no poden desenvolupar-se 
amb èxit en entorns aïllats, ja que demanen la col·laboració de 
diversions agents de la comunitat. Si les infraestructures de 
col·laboració i comunicació no estan ubicades a la comunitat, 
regides per una plataforma comú amb mentalitat empresarial, 
poques iniciatives es veuran acomplertes.  
 

Per altra banda, les mateixes infraestructures són necessàries per 
a captar, adaptar, cultivar i explotar la innovació produïda en 
altres comunitats d’Europa.  
 

Per aquesta raó Xploit ofereix una àmplia varietat de material 
d’orientació per ajudar a desenvolupar aquest tipus 
d’infraestructures comunitàries: autoritats públiques, educatives, 
empreses privades, institucions culturals i ONG unint forces per 
crear el que legítimament podria anomenar-se una comunitat 
d’aprenentatge.  

  

Explora www.learningcommunities.eu 
[Gràfics de centres de comunitats d’aprenentatge a Gales, Regne Unit] 
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Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea.                                                                                                                             

Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva del seu autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la 

informació que aquí es difon.  

 


