
  



  

MendelMax 2.0

Més informació:

● Manual de muntatge

● Planet

http://www.makerstoolworks.com/support-and-docs/assembly-guides/
http://planet.communia.org/content/et-factum-est-mendelmax-20


  

RepRap – Clone Wars

● El projecte RepRap és la primera impressora 3D auto-replicant, 
disponible sota llicència GPL. 

● El grup Clone Wars és una comunitat dins de RepRap que té 
l'objectiu de documentar i facilitar tot allò necessari per poder 
construir la teva pròpia impressora 3D.

● El resultat :

– De A.R.N.I.E a mendelmax

http://reprap.org/wiki/RepRap/es
http://www.reprap.org/wiki/Proyecto_Clone_Wars
http://reprap.org/wiki/RepRap_Family_Tree
http://blog.reprap.org/2006_06_01_archive.html
http://reprap.org/mediawiki/images/e/ec/RFT_timeline2006-2012.png


  

Anem a canviar les escales.

● El coneixement la informació i les comunitats es produeixen i 
gestionen a escala global i de forma cooperativa > Producció 
social cooperativa a la societat xarxa.

● La producció és localitza al territori creant economies d'avast:

– 3dHacker, fabster , Github ,... 
– Thingiverse 
– 100kgarages

http://3dhacker.com/category/543/3D-Models.html
http://www.fabster.com/
https://github.com/josefprusa/Prusa3/blob/master/box_frame/sample_stls/big_htd3_lm12luu/x-carriage.stl
http://www.thingiverse.com/
http://www.100kgarages.com/


  

Producció P2P

● Un procés P2P és un procés social on els individus d'una xarxa 
distribuïda poden cooperar lliurement a la recerca d'objectius 
comuns, sense coerció.



  

3er mode de producció

● Quan una comunitat es dedica a produir, es basa en un comunal 
que no té un valor de canvi en el mercat. Té valor d'ús produït per 
la lliure cooperació entre agents. Esdevé capital distribuït.



  

3er mode de govern

● La comunitat tria governar-se a ella mateixa.

● No és administrat pel mercat ni per cap jerarquia empresarial, és 
administrat per la comunitat de productors.



  

3er mode de propietat

● El marc legal que es tria per evitar l'apropiació de la feina comuna, 
normalment pren la forma no exclusiva de propietat comuna 
universal. 

● Ja que el cost de reproducció del comú és insignificant, això porta 
a que aparegui una forma de propietat distribuïda

● més

http://winston.communia.org/wiki/communia/upload/c/cf/P2pBonviure.pdf


  

Cosa Accés Regulació

Res privatae Propietari Regulat pel mercat

Res publicae Públic Regulat per Estat

Res communes Comunitat Regulat pels parells

Res nullius all No regulat



  

Societat P2P



  

Societat P2P



  

Societat P2P

● Rols

– Estat Soci
– Institucions for benefit
– Coalisió Emprenedora

● Més

http://winston.communia.org/wiki/communia/index.php/Taller:_El_Bon_viure,_cap_a_una_ciutat_P2P#Institucions_.22for_benefit.22.2C_i_l.27Estat_Soci


  

Futurs.



  

Un model ple de possibilitats

On el coneixement comunal és la base d'un autèntic I+D global.

● Open Source Ecology

● Educació.

● Construcció

● Altres.

● P2P Utopia

http://www.youtube.com/watch?v=HE6d-RXhVL0
https://www.youtube.com/watch?v=elp1FeZpqFQ
http://www.youtube.com/watch?v=4BWNxQGi8eo
http://3dprinting.com/materials/
http://vimeo.com/31495896
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Quim Guitart

Carles Sala

Communia.org


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

