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Escenari
● Financiarització → Busca mercats que no troba:
● Dibuixa un panorama de temporalitat, subocupació, pobresa, 

externalització a empreses multiservei, Temporalitat, treball a 
destajo

● Buscar mercats per qualsevol mitjà. Reconstruccions 
incloses

● Centralització, I recentralització.
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Models. Continuar d’on venim.
● Indústria del coneixement→ capitalisme cognitiu. 

Smart cities.
● Anàlisi de la relació amb el coneixement. Àtoms 

de la cadena de valor. Poc autònoms I poca 
capacitat d’innovar.

● Resiliència fràgil amb canvis tecnològics.
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Models. Start-ups, capitalisme 
cognitiu
● Embrions a la recerca d’inversors.
● Externalització de labs.
● Vendre coneixement:

– Patents
– Hypes incipients

● Després de 15 anys no s’ha 
generat cap teixit productiu.
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Models. Economia col·laborativa o 
gig economy
● Recurs de les start-ups. Vendre el regal.
● Cobrar per bolo(gig)
● Sense protecció social (viable).
● Riquesa en la gerència/intermediació.
● Comportament capitalista clàssic. 
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Models. Cooperativisme de 
plataforma I
 ¿ ? Cooperativisme de treball com a forma de relació 
amb el treball que dóna significat al dia a dia 
mitjançant relacions de compromís fort entre iguals. 
Per tal que els seus membres puguin satisfer les 
necessitats i aspiracions econòmiques, socials, i 
culturals en comú mitjançant una empresa de 
propietat conjunta i de gestió democràtica.
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Models. Cooperativisme de 
plataforma II

●

● Explotar serveis comuns, per minimitzar costos I precaritzar encara més.
● Economies intermediades per gerències.
● Cooperativisme sense comunitat
● Si s’enten com a eina redistributiva de serveis de sharing economy:
● Topem amb els problemes de la centralització:

– Substitució
– Apropiació de beneficis a gestors
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Models. Centralitat comunal (p2p)
● Origen: Caiguda escala òptima de producció + 

xarxes distribuïdes.
● Nova ètica del treball.  Oci-Treball
● Centralitat coneixement comú.
● Aporten sobirania a la comunitat real
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Models. Centralitat comunal (p2p)
● Un procés P2P és un procés social on els individus d'una xarxa 

distribuïda poden cooperar lliurement a la recerca d'objectius 
comuns.
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Economia Directa
● De molt baixa escala.
● De gran abast.
● Baixa financiarització
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Continuitat del model
● No dependre de capital
● Escala empresa i Temporalitat:

– Ni sindicats, ni partits keynes(no hi ha solució 
nacional a problema mundial) 

● Mutualització de riscos?
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Continuitat del model
● Laboritzar el capital amb l’ajut d’economies 

directes→ cooperatives
● Protecció social cooperativista del procomú:

– Protegir d’atur: formació i prestació.
– Capital per crear nous projectes viables.

● Existència de nuclis comunitaris forts
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Model p2pFoundation.
● Capital escapa als Estats-Nació. Calen òrgans transnacionals:

– Filé: xarxes protectores que ofereixen sistemes mutuals. 
– Repúbliques transnacionals, de pressió extensió d’assemblees locals.

● Competir al mercat, alhora que es crea abundància.
● Mostrar viabilitat del model dins de l’actual.
● Estat soci. (serà un possible company de viatge).
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Social-democràcia

Basat en els comuns
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