
La Bossa O La Vida!

(Vida meva, hauràs d’anar-te’n amb aquest senyor)
“Money”

http://enaturals.org
ateneu.lafloresta@marsupi.org

mostassa@enaturals.org



Pau Bofill

• Pau Bofill, DAC

• En Pau
– Enginyer en Telecomunicació (ETSETB-UPC)

– Doctor en Inteligència Artificial (Xarxes Neuronals, 
Optimització Combinatòria, Teoria de la 
Complexitat) (FIB – UPC)

– Membre del grup de recerca en Sostenibilitat, 
Tecnologia i Humanitats (STH)

– Especialista en Economies Naturals (anti-
economista ;-)



Les dos ecos (economia vs ecologia)

• “If I were a rich man...”

• Què en sabem?

1. Necessitats

2. Valor i Diner

3. Lo Comú

• Propostes

• Epíleg



1.Necessitats

• “The Bare Necessities...”

• Fira de necessitats

1.1. Auto-poiesis

1.2. Necessitats endògenes vs estímols exògens

1.3. Set necessitats autèntiques, inf. satisfactors



1.1. Auto-poiesis

L'autopoesi és un neologisme proposat el 1971
pels biòlegs xilens Humberto Maturana i 
Francisco Varela per designar l'organització
dels sistemes vius. Una descripció breu seria 
dir que “l’autopoesi és la condició d'existència
dels éssers vius en la contínua producció de si 
mateixos”.



1.2.Necessitats endògenes, estímols
exògens



1.3. Set necessitats autèntiques, inf. 
satisfactors



2. Valor i Diner

• “Money makes the world go around...”

• Fira amb cartes (troc, diner, compartir)

2.1. Valor

2.2. Diner

2.3. El Mercat.



2.1. Valor

2.1.1. El valor de les coses és inconmensurable

2.1.2. L’apreci

2.1.3. Valor d’ús vs. Valor de canvi.



2.2. Diner

2.2.1. El diner és una convenció social
2.2.2. Què és i com funciona 
• Troc és diner (valor d’ús, valor de canvi)
• Benefici = Robatori
• Interessos i creixement exponencial
• Escassedat
• Consum vs acumulació
• Propietat d’ús, propietat privada
2.2.3. El diner, arma de destrucció massiva.



2.2. El Mercat

2.2.1. Fluxe de bens i serveis, refluxe de diner

2.2.1. Distribució de la riquesa (gràfic)

2.2.3. El mercat => acumulació de propietat en 
mans de pocs.



3. Vida (compartir)

• “A day in the life...” (min 2:25)

• Elogi del sentit comú

3.1. El diner no existeix (acord social)

3.2. El que és meu, és nostre (lo comú)

3.3. El cercle virtuós de la 
producció/reproducció



Propostes

P1. Una moneda social

P2. La Floresta, indignada, actua

P3. Full de ruta



P1. Una moneda social

• Termòmetre de benestar (avui he estalviat 2 €)

 (+) Tot el que m’he fet jo solx

 (+) Tot el que han fet per mi desinteressadament

 ---------------------------------------------------------

 (-) Import del que he hagut de pagar amb diners

 -------------------------------------------------------------

 Impost revolucionari, al fons comú



P2. La Floresta Actua

• Fires gratis
• Cooperatives de consum
• Banc de llibres
• Botiga gratis
• Suport mutu
• Intercanvi de plantes
• Art al carrer
• Festa Major
• Les Naus
• Radio Floresta
• La Floresta con los pelos de punta
• Jamms i concerts 
• Els pastorets
• Casal d’avis
• Voluntariats (cau, olímpic, senglar 

cultural, etc)

• Okupació
• Ampa
• Consell barri
• Indignades
• Joves
• Lluna plena

• Floresta-stop
• Taxi-express
• Correu-express
• Caixa de resistència
• Economies Robin-Hood
• El model bar-hisenda
• Cooperativa Integral Catalana



P3. Full de Ruta

• Proposta 8.- El 24 de juny, per Sant Joan, La Floresta es declara BARRI 
AUTÒNOM AUTO-GESTIONAT (siguem un exemple per al Procés :-)

• Col·lectivització i auto-gestió dels espais públics (solars, habitatges
municipals, etc)

• Col·lectivització i auto-gestió de les piscines i el poli-esportiu.
• Col·lectivitazció i auto-gestió del Casino de La Floresta
•
• EL CASAL ÉS NOSTRE!!!
• VISCA LA FLORESTA!!!
•
• Per cert, algú sap on és l'armari dels regals que vam deixar al Txambao?

• FullDeRuta.pdf



El pueblo unido
"De pie, cantar,

que vamos a triunfar.
Avanzan ya

banderas de unidad.
Y tu vendrás

marchando junto a mi
y así verás

tu canto y tu bandera. Florecer
la luz

de un rojo amanecer
anuncia ya

la vida que vendrá.

Y ahora, el pueblo,
que se alza en la lucha,

con voz de gigante
gritando

¡Adelante!

(...)

“El pueblo unido, jamás serà vencido!”



Epíleg

• “Tres cosas hay en la vida”

• Convencions socials:

– La malaltia no existeix

– El diner no existeix

– L’enamorament no existeix

• Salut, Prosperitat i Amor


