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Models productius 
basats en el 
coneixement sense 
dependència del capital

Aleix Quintana Alsius.
Communia
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Escenari actual

● Economia financiarització→ necessita mercats 
● Temporalitat, subocupació, esclavisme, 

pobresa, proletarització, treball a destajo.
● Guerra comercial → porta a la guerra militar.
● Concentració i recentralització.
● Identitarisme.
● Falta model productiu que permeti progrés.
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Models depenents de 
capital

Model PIME 80-90 StartUps Economia col·laborativa
● Bàlua de cadena de 

valor.
● Poc autònoms.
● Impossible innovar, part 

de procedure tancat i 
controlat per la matriu.

● Poca resiliència davant 
canvis tecnològics.

● Innovació en la gestió

● Embrions que es 
despengen ràpid.

● Vènen coneixement i 
necessiten capital.

● A la llarga poc teixit 
productiu.

● Molles open source

● Gig- treball a destajo.
● Sense protecció social.
● Riquesa en la gerència i 

intermediació.
● Comportament 

capitalista clàssic.
● Producció 

transnacional.

http://www.repartidorautonomo.com/
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Model producció entre 
iguals, basat en el comú

● Destello de economia basada en 
l’abundància de coneixement.

● Dissipa rendes.
● No necessita control central, jerarquia o 

organitzacions de gran escala 
● Opera sobre xarxes distribuïdes.
● Poden ser la base per enfrontar a problemes 

de crisi financera, a tallers de barri, a 
microempreses, a pimes...
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Centralitzada Descentralitzada Distribuïda
● Sistema Postal.
● Monarquies 

Absolutistes
● Explotació colonial

● Telègraf
● Democràcia 

Representativa
● Multinacionals
● Partits federals

● Internet
● Final de tot poder de 

filtre.
● Xarxes de movilització 

massives.
● Petites empreses 

poden fer front a grans 
marques.

Topologies xarxa
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Llicències copyleft

● Han de garantir 4 llibertats
● 0: La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
● 1: La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades.
● 2: La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a 

tu prójimo.
● 3: La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie
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Model basat en el comunal

● Origen: Progrés tecnològic i 
xarxes distribuïdes.

● Nova ètica del treball.  Oci-
Treball

● Centralitat coneixement comú, 
en el domini públic.

● No depen de capital: aprofita 
les possibilitats que aporten 
les xarxes, la 
desintermediació i  les 
desfinances per sortir al 
mercat amb productes 
innovadors tenint una escala 
micro.
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Diferències Capital/comú

Basada en capital Basada en comú

Origen Burgesia 
propietària

Xarxes 
distribuïdes

Capital Monetari Coneixement 
comunal

Presa decisions Capitalista Comunitària

Mode propietat 
Empresa

Societats 
Mercantils 
Capitalistes

Sovint 
cooperatives

Mode propietat 
producte

Llicenciada, 
llogada

Domini públic

Direcció producció Direcció 
empresarial

Treballadors

Règim govern Autoritari Poliarquia
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Assegurar model

● Consciència de llicències d’ús per alimentar 
abundància. 

● Lluitar contra els encerclaments.
● Lògica internacionalista: no hi ha solució 

nacional a un problema mundial.
● No recórrer al capital:elimina soli, i encadena

(buscar altres vies)
● Mecanismes de mutualització per prevenció i 

resiliència.
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Assegurar 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 viables 

també en el mercat
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Model p2pFoundation.(nova 
socialdemocràcia)

● 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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Futurs post-capitalistes

Proteccionisme
Propietat intel·lectual
Precarització perifèries
Precarització treball de coneixement
Reconcentració
Parasitisme
Coordinació política per assegurar 
rendes

Gestió comunitària del comunal
Accessibilitat oberta als recursos
Pluriarquia

Planificació per la gestió de l’escassetat i l’accés als 
recursos
Estat del benestar
Coordinació democràtiva per assegurar pluralisme

Totalitarisme
Guerra per la gestió de l’escassetat
Austericidi
Autoritarisme

Jerarquia

Escassetat

Abundància

Rendisme

Exterminisme Socialdemocràcia

Comunisme

B
ase

 econòm
ica

Superestructura sòcio-política Igualtat


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

