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L’alternativa municipalista suposa una clara i entenedora
alternativa, fàcilment assimilable que contempla 4 idees
força:
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La transició: un
canvi cultural

El municipalisme:
xarxa de municipis

Smart cities: la
transformació
digital

Portal interactiu,
d’àmbit municipal
per la transformació
digital

1

La transició: un
canvi cultural
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“la llei de la selva”

compartir,
individualisme
comunitari
LA TRANSICIÓ

INICI: “poques persones tenen
les idees molt clares”.

#plaça pública
#centre cívic
#xarxa local
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VIDA LOCAL 24H
incloent-hi el treball
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El municipalisme:
xarxa de municipis
segle XX

energies
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MUNICIPI
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govern obert
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CATALUNYA DEL SEGLE XXI,
UNA XARXA DE MUNICIPIS
Coll d’ampolla, passar de súbdits a ciutadans
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#mitjans comunicació
#equipaments
#escoles
#entitats
#serveis
#mapa local

Portal interactiu,
d’àmbit municipal
per la transformació
digital

acció

informació

gestió

comunicació

debat

relació

Coll d’ampolla, crear una interfície amigable

Breu descripció
dels gràfics
El principal problema que afecta a la humanitat, si més no en
el món occidental, és una clara
manca d’alternatives vitals que
donin sentit a la vida. Per a una
societat desencisada i “tantsemenfotista”, que no creu en res,
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA
pretén ser una proposta alliberadora, per recuperar la il·lusió
de viure i les ganes de lluitar per
a la construcció d’un món millor.

1.- La Transició – Canvi Cultural
En el transcurs de la història de la
humanitat han existit diferents formes per aconseguir els productes
necessaris per a la seva supervivència. Les principals d’aquestes
formes o models de producció han
estat: el recol·lector, l’horticultura,
l’agrari, l’industrial i segurament
el digital. Històricament s’estima
una duració de 250 anys per a cadascun d’ells, funcionant durant
aquest període de temps d’acord
amb una lògica pròpia que els determina.
Els principals canvis culturals, són
conseqüència dels canvis en els
models de producció, produïts
per l’aparició de nous elements que
els fan possible, com en l’actualitat la transformació digital. Canvis
culturals que s’inicien en la pròpia
persona, els nivells més personals
de convivència i finalment en els
àmbits locals del municipi, on de
debò comença la socialització i la
vida comunitària.
2.- Smart Cities – Transformació
digital
L’aposta de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona de potenciar la
demarcació de Barcelona com a

referent internacional en Smart
Cities, mitjançant l’aplicació de la
plataforma Sentilo, de codi obert,
planteja interrogants sobre conceptes de caire social, que caldria
tenir en compte.
Des d’un plantejament de Govern
Obert i Big Data, cal posar de relleu la importància d’una societat civil organitzada, per a la qual
cosa, es podria estimar necessari
completar l’actual transformació
digital, que inicialment té bàsicament en compte el “Internet de
les coses”, amb una nova branca
que també ho fes amb un hipotètic
“Internet de la societat”.
3.- El municipalisme – Xarxa de
municipis
Mitjançant la creació d’una nova
plataforma “Socia Sentilo”, que
amb sensors socials contemplés
el “Internet de la societat”, es
podria aprofitant l’enorme capital
humà infrautilitzat, que una Catalunya segle XXI, configurada
com una xarxa de municipis,
apostant per la vida local 24 hores, incloent-hi el treball, podria
ser clarament aprofitat, millorant
la condició de ciutadania activa,
que en aquests moments es troba

en clara decadència en consonància amb el creixent descrèdit de la
classe política.
4.- Portal interactiu – Xarxa ciutadana local
La creació d’un portal interactiu
d’àmbit municipal per a la transformació digital, és imprescindible
per a ser utilitzat com una eina digital que permeti esdevenir l’estri on
poder trobar tot allò que interessa
a una societat local viva, des d’un
Smartphone o Tablet d’acord
amb els nous conceptes Smart
city i Big Data.
El programa ha d’estar orientat a
les persones, les úniques que com
usuaris individuals o representatius, poden interactuar introduint
dades. Ha de facilitar la creació
d’enllaços a totes les pagines web,
que facin referència al seu àmbit
municipal, amb la recomana- ció
que siguin “responsive”, RSS i amb
un menú fix superior. Si es dona el
cas, hauran de permetre la interrelació de dades i la interactivitat
d’usuaris.

Càpsules
reflexives
Moviment Sènior
Una societat per a totes les edats
centrada en les persones i no en
els diners i vàlida per a tothom.
Liberactuació (nou concepte sènior del treball i el voluntariat)
Passar-ho bé amb molt de sentit
de l’humor i creativitat, realitzant
lliurament activitats sense afany
de lucre, per aconseguir l’autorealització personal en un entorn individualista comunitari, per ser més
amb els altres.
Projecte humà
El procés evolutiu dels essers humans és un projecte en marxa,
quin final és desconegut. Està impulsat per la gran força motora de
la llibertat, engreixada amb el valor
uni- versal de l’amor i l’empatia.

Capital humà infrautilitzat
Cada persona es un individu diferent, una realitat única irrepetible,
fruit de les complexes interaccions
entre el seu patrimoni genètic i
l’ambient físic en el que viu. L’autorealització personal és la condició
necessària, per entre tots, aconseguir deixar un món millor a les properes generacions.
Societat xarxa
La creació d’una noca societat segle XXI, requereix una organització
horitzontal en xarxa, tot i tenint en
compte mini estructures verticals
jeràrquiques per executar, coordinar i col·laborar. Una organització,
en cap moment “anti” sinó “a favor
de”.

Capitalisme
Històricament es considera com
a principals fundadors del capitalisme, als empresaris, els individus
cobdiciosos amb mentalitat de jugador, que competeixen entre ells,
assumint el risc de guanyar o perdre per tenir més diners.
Post-capitalisme
Els fundadors del post-capitalisme,
possiblement seran els individus
creatius que assumeixen l’esforç
personal de ser ells mateixos amb
els altres, compartint les seves experiències vitals de forma comunitària.
Caminante no hay camino, se
hace camino al andar...
Al voltan de 1780 un grup molt
minorutari de persones va obrir el
camí del capitalisme, sense saber

en que acabararia. Novament, avui
dia, un grup també molt minoritari està obrin el camí cap una nova
societat, sense conéixer d’antuvi a
on portarà.
Ciutat solar
Una ciutat solar suposa una clara
aposta per l’ús d’energies renovables, inicialment en espais públics
i seguidament en privats. És la fórmula moderna més adequada per
començar a crear realment llocs de
treball.
Vida local 24 hores
Hauriem de tornar a posar en funcionament fàbriques i tallers locals,
per atendre les nostres necessitats
bàsiques, fent servir els coneixements tècnics més avançats accessibles des d’Internet.
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Descarrega l’arxiu aquí.

