ECONOMIA NEGRA
SUBMERGIDA. Es una
sortida tercermundista
totalment rebutjable

MERCAT. Es qui en aquests
moments amb la localització
en països de ma d’obra barata
i amb l’automatització, genera
l'actual atur estructural

CRUÏLLA LABORAL
SOCIETAT CIVIL. El Tercer Sector
sense afany de lucre, es qui en
aquests moments fa possible poder
avançar cap a la plena ocupació,
principalment amb la creació de
cooperatives autogestionades que
contempla l’Autosuficiència
Territorial (Transition Towns)

ADMINISTRACIÓ. L’actual
crisi econòmica provoca
acomiadaments i la seva
regeneració i modernització
requerirà menys llocs de
treball

Autosuficiència. Suposa recuperar la vida en els pobles o barris, on poder-hi
viure amb una amplia autosuficiència territorial, fent possible l’inici i final d'un
bon dia. Amb una mobilitat total per a tot. Una feina alliberadora basada en
l’autogestió i la plena ocupació. Una vida comunitària sustentada en l’ajuda
mútua. Amb zones verdes enjardinades. Un servei de salut obert 24 hores. Amb
un comerç amb productes locals i amplies zones WiFi gratuïtes. Els seus tres
pilars bàsics són la relocalització, les energies renovables i les xarxes socials

PER VOLER SUPERAR L'ATUR I FER-HO

1
IL.LUSIÓ
Per superar l'atur

4
ACTIVISME

XARXA
ATURATS40

Per realment fer-ho

2
CONEIXEMENT
Per saber com fer-ho

3
IMAGINACIÓ
Per aventurar-se a fer-ho

ORGANITZACIÓ
+ ORGANITZACIÓ
--------------------------ORGANITZACIÓ
EN XARXA

DIVULGACIÓ
Donar a conèixer la proposta de la forma més amplia possible, sobretot en els
mitjans de comunicació, les entitats vinculades a projectes de sostenibilitat i a
tots els nivells de les administracions.
ATURATS40
Creació d’agrupacions d’Aturats40 a nivell local o comarcal, promovent la seva
interrelació en un entorn de xarxes distribuïdes. Aquestes agrupacions haurien
de fer possible recuperar la il·lusió i l’autoestima, necessàries per negociar amb
els governs municipals, la realització d’accions concretes i no demagògiques, per
promoure i potenciar la creació de llocs de treball.
COL·LABORACIONS
Cercar tot tipus de col·laboracions d’entitats implicades en la consecució dels
objectius que persegueix l’autosuficiència territorial.
ACORDS ADMINISTRACIONS
Els governs municipals, com l’administració més propera als ciutadans, són els
que haurien de vehicular totes les actuacions realitzades per les diferents
administracions. S’hauria de donar prioritat a la formació específica adequada i
a tot tipus de recolzament de les propostes i actuacions ciutadanes.
PROJECTES
Formulació de tot tipus de propostes de projectes, que en diferents àmbits facin
possible avançar cap a la plena ocupació.
REALITZACIÓ
Posada en funcionament, inicialment com experiències pilots, de totes les
propostes de projectes concrets que s’estimin viables i possibles.
CONSELLS CIUTADANS MUNICIPALS
Creació de Consells Ciutadans Municipals per fomentar la participació a nivell
local, de tots els ciutadans interessats en conèixer, debatre i resoldre tots aquells
temes comunitaris, que de manera assembleària els mateixos ciutadans decideixin

CAMÍ A SEGUIR

Una qüestió de pura i dura supervivència
Inici del procés: No tinc feina i no en trobo.
1.- Soc jove i no vull tenir d’emigrar per trobar feina.
2.- Soc major de 40 anys, estic a l’atur i segurament mai més trobaré feina en
el món del mercat, però si puc fer-ho en el tercer sector.
3.- Estic convençut que amb l’autosuficiència territorial és possible avançar
cap a la plena ocupació.
4.- És relativament senzill. Cal començar copiant les nombroses experiències
de Transition Towns, adaptant-les al nostre entorn.
5.- Cal aprofitar la matèria grisa de la joventut i l’experiència vital i professional dels majors de 40 anys condemnats a l’atur, per endegar una revolució
post-industrial i digital.
6.- Cal comptar amb la necessària regeneració de la classe política, començant pels àmbits locals.
7.- Cal difondre en els mitjans de comunicació que la plena ocupació és possible, mitjançant l'autosuficiència territorial.
La liberactuació
Passar-ho be amb molt de sentit de l'humor i creativitat, realitzant lliurament
activitats sense afany de lucre, per aconseguir l’autorealització personal, en
un entorn individualista comunitari per ser més amb el altres

