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Context sobre l'àmbit de treball

És innegable la penetració cada vegada major de una gran diversitat de dispositius tecnològics en 
les nostres vides, des de l'àmbit laboral al personal. La tecnologia intervé en moltes de les activitats 
del dia a dia de la majoria de la població als PPCC. En l'àmbit personal cal destacar el ús massiu 
tant de la informàtica personal (PC) com de la telefonia mòbil.

No abordarem l'àmbit laboral/productiu ja que políticament te més sentit tractar-ho en el sí del 
model i necessitats productives. Si que abordarem les qüestions relacionades amb la tecnologia en 
l'àmbit personal en tant que cada vegada més condicionen les nostres vides i la nostra manera de 
relacionar-nos, p.e. deleguem grans quantitats d'informació en serveis de tercers o la nostra forma 
de quedar per trobar-nos amb la gent s'ha vist transformada. Menció a part mereixen els temes 
relacionats amb les Xarxes Socials, la privacitat i el espionatge com han posat sobre la taula 
recentment diverses detencions i els casos d'espionatge del govern dels EEUU.

El més rellevant no és constatar quins canvis concrets genera la introducció de la tecnologia a la 
vida quotidiana, sinó el fet que amb certes d'aquestes introduccions es generen canvis culturals (més
o menys profunds) que arriben per quedar-se, p.e. telèfon mòbil, correu electrònic, cercador google, 
missatgeria instantània (whatsapp)... Per usar aquestes tecnologies pràcticament estem en mans 
exclusivament (i per tant en dependència) de tercers, concretament grans empreses que representen 
directament els interessos del gran capital (Google, Microsoft, IBM, Apple....). Aquesta situació ens
obliga a prendre un posicionament polític i, pels que volem construir la independència per canviar-
ho tot, propostes per construir una alternativa.

Context polític sobre l'àmbit de treball

Evidentment cap d'aquests problemes són nous i ja existeixen múltiples moviments de resposta. Des
del moviment del Programari Lliure, el del Maquinari Lliure, el Open Acces... fins a plantejaments 
de guifi.net i servidors autogestionats com nodo50 amb un plantejament més integral d'ús de la 
tecnologia.

Malgrat la gran feina d'aquests diversos moviments la realitat social ens fa constatar que la feina per
fer és encara molta. Si bé segurament el moviment amb més trajectòria i més èxits ha estat el del 
Programari Lliure, la penetració social d'aquesta tecnologia és encara menor, i no sense certes 
renúncies en els seus plantejaments.

Així doncs, emmarcat en el projecte de construir uns PPCC independents política i econòmicament, 
cal que ens plantejam des de la CUP però sobretot des dels moviments socials quina o quines són 
les propostes que volem desenvolupar, en l'àmbit tecnològic per la societat més lliure i justa que 



estem construint.

Per fer-ho ens cal una proposta política global, que incorpori la suma de propostes i reivindicacions 
concretes de cada una de les lluites socials que ja es donen, però que alhora les uneixi i les superi. 
Cal plantejar que siguem el poble el que tinguem la iniciativa de plantejament i satisfacció de 
necessitats, també en l'àmbit tecnològic. Per això ja no ens val només el plantejament d'alternatives 
a cada nova necessitat que crea el desenvolupament actual de la tecnologia sinó anar més enllà per 
autogestionar-nos i autogovernar-nos democràticament també en aquest àmbit.

Detecció i breu diagnòstic dels temes prioritaris a treballar

Dependència tecnològica
Com venim mencionant la dependència tecnològica és quelcom que cal abordar. Dependència de 
grans capitals transnacionals en múltiples àmbits: desenvolupament de noves tecnologies, 
infraestructures i emmagatzemament de dades, comunicacions, etc...

La qüestió del desenvolupament tecnològic te una peculiaritat respecte altres sectors productius i és 
que la pròpia producció es dona en un àmbit internacionalitzat i que en els PPCC no comptem amb 
gaires infraestructures de les quals el poble, en un moment de canvi en la correlació de forces, es 
pugui apropiar, com si que passaria en altres sectors productius. Així doncs el desenvolupament 
d'infraestructures pròpies esdevé quelcom clau. De manera anàloga cal plantejar la creació d'aquest 
mateix tipus d'infraestructures al servei dels moviments transformadors que avui per avui lluiten en 
els PPCC. De forma anàloga a les infraestructures la qüestió del coneixement (entenent el 
programari com a coneixement) és també clau, si bé el camí es troba més traçat en aquest aspecte 
segueix havent-hi una falta d'alternatives alliberades i alhora una falta de penetració de les mateixes 
en la societat.

Propostes d'acció política sobre temes prioritaris

Apuntem algunes idees per la discussió:

• Treballar per l'eliminació del programari privatiu en tots els àmbits (desenvolupament i ús), 
així com de l'ús de tecnologies - patentades i el desenvolupament de noves patents 

• Especial èmfasis en les escoles - Especial èmfasis en la reducció de despeses a mig termini 
• Afavorir la creació de xarxes ciutadanes de comunicació (p.e. guifi.net) 
• Creació d'infraestructures tecnològiques com a servei públic ...
• Altres?
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