PORTAL PREMIA
AVANTPROJECTE EXPERIMENTAL
www.portalpremia.net

1.- Introducció
Des de la nova web app de Portal Premià, es podrà trobar
tot allò que interessa a una societat local viva, des del seu
dispositiu mòbil (Smartphone).
Una nova forma actual i moderna, accessible des de
smartphones per establir una amplia comunicació segle
XXI, que ha de servir per construir entre tots, un sol i gran
Premià, que ens faci sentir-nos orgullosos de ser premianencs.
També ha de servir per ajudar a gestionar digitalment el territori del nou municipi de
Premià i per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, tenint en compte tots els
seus àmbits. Els laborals, culturals, socials, comercials, empresarials i tota la resta.
El disseny del Portal ha de permetre que l’usuari navegui còmodament, facilitant en cas
d’error, un ràpid i senzill camí de retorn. El programa ha d’estar orientat a les persones,
les úniques que com usuaris individuals o representatius, poden interactuar introduint
dades.
1.- Finalitat
Es tracta de recollir els nous models desenvolupats en l’àmbit de les xarxes socials, per
apostar per un model de xarxes socials ciutadanes de gestió municipal, que permeti
avançar, potenciant un fort moviment social ciutadà de baix a dalt, cap a la nova societat del segle XXI, la del coneixement i l’empatia
2.- Filosofia
Construcció d’una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els
diners en la que totes les persones hi tinguin cabuda. Apostar per una transformació
social, des de moviments de base, assentats en àrees locals, agrupades en xarxes ciutadanes.
3.- Objectius
Creació de l’experiència pilot del Portal Premià per fer-la extensiva a altres municipis,
com els territoris més propers per a a construcció d’una nova societat. Els municipis
com els llocs on realment es comença a crear la societat civil, on les persones poden
començar a ser mateixes, d’una forma real i tangible,
4.- Producte
Ha de ser un producte innovador i pioner capaç de donar resposta a la pregunta: Com
organitzar i gestionar la societat civil d’un municipi o barri per promoure la seva transformació social, passant-ho be i amb molt de sentit de l’humor?
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Esquemàticament el projecte consisteix en auto generar informació per part de tots els
àmbits implicats. Aquesta informació on line és visible per a tothom via Internet, en tots
els tipus de dispositius existents, principalment en telèfons mòbils i també en panels digitals de pantalla tàctil, col·locats en espais amb molta afluència de públic.
5.- Estratègia
La generada per un grup de ciutadans socialment compromesos, que desitgen crear
una nova eina informàtica que doni protagonisme a la societat civil. Aquests ciutadans
aposten per la filosofia guanyar-guanyar, mútuament beneficiosa per a tots ells.
6.- Avantatges
Per als creadors del software (Webmaster) la seva actuació com a emprenedors socials
posant a Internet un producte de caràcter universal. Per als promotors i usuaris
col·laboradors, fer palesa una realitat tangible de beneficis socials promoguts des del
Moviment Sènior.
7.- Distribució de tasques
Els promotors sèniors actuen com a creadors del projecte, cercant els recursos econòmics i humans necessaris inicials, actuant com a provadors i difusors del producte. Els
creadors del software assumeixen el desenvolupament tècnic i el seu seguiment
8.- Detalls significatius
El disseny ha de permetre que l’usuari navegui còmodament, facilitant en cas d’error,
un ràpid i senzill camí de retorn. El programa ha d’estar orientat a les persones, les úniques que com usuaris individuals o representatius, poden interactuar introduint dades.
9.- Metodologia de programació
Com una aplicació app, pensada per smartphones, però també per a tauletes i per a
panels digitals de pantalla tàctil. Per a la introducció de dades es farà servir WordPress
o aplicació similar.
10.- Fases del projecte
Consultes tècniques
Consultes tècniques amb experts especialitats en software informàtic per a dispositius mòbils (Smartphone), amb la finalitat de perfilar més acuradament els continguts del portal i la seva forma per fer-lo funcionar en el dia a dia.
Consulta social
Presentació d’un projecte final tècnic més acurat, a la societat civil municipal per
cercar la seva implicació social i les seves recomanacions.
Elaboració del projecte final
Aprovació del projecte final amb les aportacions que s’estimin necessàries.
Estudi sobre la seva posada en funcionament
La darrera fase a desenvolupar
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DISSENY CONCEPTUAL
Justificació
La societat actual que tots nosaltres hem ajudat a construir no ens satisfà i volem canviar-la, per fer possible una societat per a totes les edats, en la que la sobirania del poder i la presa de decisions corresponguin a la ciutadania socialment compromesa.
La nova societat del coneixement i l’empatia, planteja un canvi de paradigma promogut
per moviments de base, que postulen canvis fonamentals creatius en les persones i
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una regeneració social, cultural i política a partir dels municipis o barris. Requereix la
creació de nous conceptes i valors, per substituir a molts dels actuals que ja no serveixen.
Partint del nou concepte de “xarxarquia” en contraposició al de jerarquia, al que caldria afegir el nou valor de liberactuació, en contraposició al de voluntariat i el treball,
perquè tots dos siguin efectius és necessari crear noves eines, que en aquests moments no existeixen, que facilitin una transformació social “xarxaquitzada”, utilitzant
moviments socials de base, mitjançant l’aplicació de xarxes socials ciutadanes de gestió local liberactuant autogestionada i autosuficient.
La fórmula social
La nova fórmula social promoguda pel Moviment Sènior, te com a principals ingredients:
El joc creatiu que forma part de la genètica humana i permet aprendre i passar-ho be,
tot jugant, apostant per la vida com un joc, en el que el més important no es guanyar
sinó participar.
La “liberactuació” definida com l’acte de:“Passar-ho bé, amb molt sentit de l'humor i
creativitat, realitzant lliurement activitats sense ànim de lucre, per aconseguir l’autorealització personal, en un entorn individualista comunitari, per ser més amb els altres”. És
el nou concepte sènior del voluntariat i el treball, En una nova societat civil autogestionada, resoldrà el dubte de tenir d’escollir entre el treball remunerat i l’oci.
El saber més és la condició bàsica del progrés, considerat com una forma de creixement personal, que per poder ser més, requereix abans que tot, saber més, no oblidant
però, que saber més i no fer-ho tangible o real equival a no saber.
L’ajuda mútua com una condició natural de l’esser humà, que l’impulsa a buscar contacte amb altres persones en les que confiar, en la solució de tot tipus de situacions
que puguin afectar-lo vitalment.
L’esforç personal, sense el qual tot el demés és mentida. És imprescindible per realitzar totes les accions personals necessàries, per fer que una persona sigui reconeguda
pel que fa i no pel que diu i no fa.
Menús i submenús d’opcions (provisional)
1.- Inici
2.- Radio Premià
3.- Agenda
4.- Entitats
4.1.- Butlletins
4.2.- Activitats
5.- Societat
5.1.- Sèniors i gent gran
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5.2.- Joves
5.3.- Consell Ciutadà
5.4.- Reculls de premsa
5.4.- Pissarra d’anuncis
5.5.- Ciutat solar
5.6.- Un sol i gran Premià
5.7.- Banc de temps
6.- Empresa
6.1.- Comerç
6.2.- Industria
6.3.- Serveis
6.4.- Professionals
7.- Habitatge
7.1.- Compravenda
7.2.- Lloguer
7.3.- Pàrquings
7.4.- Habitacions
8.- Administració
8.1.- Anuncis Ajuntament
8.2.- CAP
8.3.- Altres administracions
9.- Treball
9.1. -Ofertes
9.2.- Demandes
Qualsevol informació serà visible en diferents opcions.
Exemple: l’activitat d’una entitat en Entitats i en Agenda
Comentaris
La majoria de les informacions poden ser objectes de comentaris
Aquest document:
www.euroseniorpremia.net/arxius/portalpremiaavantprojecte.pdf
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