
Aquest  llibre  explora  les  innovacions  socials 

generades per les TIC, la crisi sistèmica actual i 

nous moviments socials transformadors. Veiem 

canvis profunds en moltes dinàmiques socials i 

a tota mena d'organitzacions. Moltes neixen  ja 

amb mètodes de gestió molt diferents dels que 

encara determinen molts manuals d'empresa. A 

la nova economia de la Societat del Coneixement 

creix la importància de la comunicació, del tre-

ballador i del coneixement. Això genera trans-

formacions a les  organitzacions que,  en línies 

generals, vénen determinades per mètodes més 

pròxims als  de  la  universitat  i  a  molts  movi-

ments socials que als de l'empresa convencio-

nal. El coneixement es situa al centre de l'acti-

vitat econòmica, desplaçant el capital; la coope-

ració substitueix la coerció; l'horitzontalitat les 

jerarquies.

Aspectes com la solidaritat, la humanització de 

l'economia  o  la  introducció  de  nous  criteris  i 

meta-relats  econòmics  com  l'economia  femeni-

na,  el canvi cap a nous paradigmes de l'abun-

dància, o del  decreixement econòmic, substitu-

eixen o interpel·len d'una manera pacífica con-

ceptes molt arrelats a les societats del segle XX. 

Els intermediaris semblen arribar a la seva fi en 

molts  terrenys,  des  de  la  indústria  cultural  a 

l'agro-indústria. L'enriquiment col·lec-tiu resul-

tant de la seva eliminació és semblant en tots 

els casos 

Podem  assenyalar  alguns  trets  comuns  que 

afecten  diferents  sectors  d'una manera  trans-

versal, el que ens fa pensar que som davant de 

l'arribada de profunds canvis socials. A les em-

preses,  una  major  optimització  del  potencial 

econòmic sembla haver de passar per humanit-

zar-les.  I  aquest  procés  s'aconsegueix  intro-

duint-hi els mètodes organitzacionals de molts 

moviments socials i de l'economia solidària

Tanmateix, l'emergència d'aquests nous para-

digmes topa encara amb les estructures so-

cials  dominants,  basades  en  paradigmes 

anteriors a l'era del coneixement. Som en una 

frontissa  entre  les  estructures  socials  del 

Segle XX i les del XXI. Entre models corpora-

tius, oligàrquics, jeràrquics i tancats, propers 

al  feixisme;  o  bé  lliures,  descentralitzats  i 

entre iguals, wiki acràtics o propers a l'anar-

quisme.  Aquesta  tensió  s'expressa  en molts 

camps, amb una manca de sintonia i d'inte-

gració entre el potencial de canvi que oferei-

xen les TIC i la crisi, i la resistència al canvi 

de les velles indústries i estructures socials.

L'estructura  i  bona  part  dels  continguts 

d'aquest  llibre  foren  redactats  per  a  una 

assignatura  del  màster  de  la  Universitat 

Oberta  de  Catalunya  “Sistemes  alimentaris, 

Cultura i Societat”. Ha estat revisat, actualit-

zat, ampliat, il·lustrat i traslladat a un format 

més divulgatiu el 2015. 

El  principal  objectiu  és  apropar  al  màxim 

possible de persones algunes de les innova-

cions socials que trobem avui al mon, i les re-

flexions que ens generen en ampliar els horit-

zons de la utopia pel fet d'existir i  poder-se 

dir alternatives reals. El contingut és Creative 

Commons  amb  dret  d'autoria  i  compartir 

igual;  és  a  dir  pot  ser  copiat,  redistribuït, 

ampliat  i  modificat  liurement,  també  amb 

finalitats comercials de forma autònoma, amb 

menció d'autoria i mantenint la llicència.
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