
A QUINA SOCIETAT VIURE? 
 

De nou, posada en comú i recull de propostes  

per construir una societat en la qual valgui la pena viure 

 

Gairebé tots els Programes d'Activitats de Plural-21 porten el mateix encapçalament que inicia 

aquesta convocatòria: A QUINA SOCIETAT VIURE? 

 

I a continuació s’explica que:  

Totes les activitats programades proporcionen respostes –unes més amples i d’altres més concretes- a 
aquesta pregunta bàsica que cada vegada s’estan fent més persones que (mal)vivim aquí i, en general, 
als països anomenats desenvolupats o rics o moderns o avançats. A Plural-21 s’aborden temes, 
s’exposen investigacions, es recuperen coneixements, s’ensenyen tècniques, es comparteixen recur-
sos... que millorarien la salut-i-la-vida de la majoria de la població, que representarien un estalvi enorme 
de dolor i de diners, que simplificarien i millorarien la nostra existència diària, etc. I en bona mesura, 
aquests recursos i aquestes solucions són aplicables de forma immediata i sovint gratuïta. Tan de bo que 
aquests continguts qualitatius foren debatuts i incorporats pels moviments, plataformes, partits...que  
volen canviar la societat! BENVINGUTS/DES!!! 
 

Recordem que hi haurà eleccions a “Cortes Generales del Reino de España” el pròxim 20 de 

desembre. I n'hi va haver al Parlament el passat 27S. Estem en temps electorals i polítics tem-

pestuosos i, per a molts, prometedors. A més, d'una manera o altra, està en marxa un Procés 

Constituent a Catalunya. Considero que és un període molt adequat per a tractar temes de gran 

abast, qüestions qualitatives, canvis vitals. Estem davant l'oportunitat de poder plantejar, i fins i 

tot de posar en pràctica, moltes propostes, coneixements, recursos, experiències, etc., que hem 

viscut, utilitzat, escoltat, llegit ... o, fins i tot, inventat. 
 

Gairebé totes i tots hem après dels nostres pares, familiars, veïns, amics, mestres d'escola; de 

llocs diversos amb un tipus o un altre d'activitat; d'associacions, experiències, lectures, 

pel·lícules, etc., consells, activitats, pràctiques, tècniques, "coses", etc., que són útils per estar, 

funcionar i sentir-nos millor en el dia a dia. En comptes d'oblidar aquesta riquesa pròpia que 

ens ha anat donant la nostra pròpia vida, hauríem de recuperar-la i de donar-li més valor que 

mai en les actuals circumstàncies. En efecte, tots i cada un d'aquests "aturats" o "desocupats" o 

"perdedors" té unes capacitats que, posades en marxa de manera col·lectiva adequada, perme-

tria contribuir -de forma ràpida i sovint gratuïta- a cobrir les necessitats realment necessàries de 

tota la societat. Únicament ho impedeixen les regles de joc econòmiques imperants i, menys 

visibles, les destructives concepcions de la vida i del món que aquestes regles apliquen. 

 

Aquesta trobada és UNA INVITACIÓ A LA POSADA EN COMÚ DE RECURSOS  

GRATUÏTS (O QUASI) QUE DE FORMA IMMEDIATA FARIEN MÉS SANA I AGRA-

DABLE LA NOSTRA VIDA I MILLORARIEN LA SOCIETAT. BENVINGUTS/DES !! 
 

Introduirà i coordinarà LLUÍS BOTINAS, investigador independent 
 

Divendres, 16 d’octubre 16 de 2015, a les 19,30 h.        Activitat gratuïta. 
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