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CONTEXT I ORIGEN DE LA PROPOSTA

La realitat que ens ha tocat viure arran de la pandèmia de la Covid-19, està obligant a repensar molts
dels esdeveniments que des de l’economia social i
solidària, el sector social i el seu entorn, s’han de celebrar els mesos vinents. Assemblees, concerts, fires
sectorials i temàtiques, festivals, xerrades, cursos, tallers... han de tenir previstos plans de contingència,
espais virtuals i formats diversos que substitueixin
les trobades presencials.
Les accions que s’han fet durant aquests primers mesos de confinament, han hagut d’utilitzar espais virtuals, eines i instruments que el capitalisme de plataforma ja ha posat al nostre abast i que no cobreixen
les nostres necessitats.
Per tal de fer uns esdeveniments plenament satisfactoris i utilitzar eines sobiranes, un seguit d’entitats,

projectes i organitzacions ens hem proposat treballar conjuntament per desenvolupar una plataforma
virtual que ens permeti, des de l’horitzontalitat, la
sobirania tecnològica i sota els principis de l’economia social i solidària, resoldre les necessitats de
virtualització dels nostres projectes, tant internes
(assemblees, grups de treball, videoconferències,
votacions secretes i a mà alçada, etc.), com externes
(concerts, conferències, projeccions, formacions,
taules rodones, mercats virtuals, etc.).
La intenció és, doncs, a través de la recollida de necessitats i funcionalitats requerides i de la mancomunització de recursos entre els diferents espais i
aliances, construir, des de la intercooperació, sobirania tecnològica que ens permeti seguir desconnectant-nos del capitalisme.
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OBJECTIUS

1

Generar sobirania tecnològica. A partir de les necessitats detectades per cada projecte, així com de
l’anàlisi experta del que ja hi ha en clau ESS que
respongui a aquestes possibles necessitats, treballar
conjuntament per generar les eines necessàries, en
codi obert i al servei de l’economia social i solidària,
a través de la intercooperació.

2

Programar conjuntament una «Tardor Transformadora» agrupant totes les accions culturals, fires
sectorials i esdeveniments que participin d’aquest
projecte, amb la idea que la mateixa programació
serveixi de banc de proves de totes aquestes eines
generades, que quedaran al servei del conjunt de la
societat.

>>

Per al primer i principal objectiu, necessitem sumar
tantes voluntats com sigui possible amb la intenció
de teixir aliances amb el màxim d’actors socials i,
d’aquesta manera, poder tenir més força a l’hora
d’interlocutar amb l’administració pública així com
recollir finançament.
D’aquestes aliances en sortiran els actors del segon
objectiu.
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