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Un moviment social, per una necessitat

� Més enllà de la situació legal de cadascú

� Empobriment insostenible -també nostre-

� Desballestament de l’estat de benestar� Desballestament de l’estat de benestar

� Futur de les generacions actuals i futures

� Retorn -de fet- al franquisme (1961)

En qualsevol cas re -activar-se 
i no retirar-se: ni edatisme ni 

renúncia social



Valors Afegits (nous i vells)

� Políticament incorrectes

� Noves tecnologies (high tech) de la ma de

� Noves formes participatives (high touch)� Noves formes participatives (high touch)

� “Velles” tradicions: organització

� “Vells” valors: justícia i consciència de classe 

� Memòria històrica i col·lectiva (60-90anys)



Metodologia/estil propi

� Reivindicació sí,... alegria també (lúdic)

� Ocupació sí i.... “ressopó” (vermuts/dinars)� Ocupació sí i.... “ressopó” (vermuts/dinars)

� Manifestació i.... “avituallament” (càtering)

� Lletra (manifestos) i.... Música (i cançons) 

� Divulgació i Mítings i....ball/performances

� “Chalecos fosforitos”



High Tech vs High Touch

� Internet 

� Facebook

� Twitter� Twitter

� You-Tube

� Xarxa de nodes



High Tech vs High Touch

� Presència i proximitat

� Alt toc humà/alt contacte humà

� Pell amb pell, face to face� Pell amb pell, face to face

� Togetherness (fer les coses junts)

� Participació ciutadana i política

� Diàleg (mediadors). Atenció…



Tendències mundials

� Persones al servei de persones...... 

� “Magefesa”, gas, luz, personas.....

Estem a 34 capitals europees, però el més important � Estem a 34 capitals europees, però el més important 
es està a prop de vostè.....

� Mans entrellaçades....

� Del Obama 2.0 a la màxima proximitat: 
Campanya d’infanteria, a peu de carrer, barri a barri, casa per casa, amb líders locals La Vang. 2/10/12



Millor exemple de proximitat:
TIKI-TAKA

Tiqui-taca (al primer toc i màxima interacció)

Màxima presència, proximitat i integració de tot

Filosofia, Management o Gestió de RRHH?

Màxima expresió de management participatiu

Millors escoles de negocis d’Europa



PER SABER MÉS

Veure Videos You-Tube

www.iaioflautas.org

Contacte: tonisala@ono.com



Gràcies per la vostra atenció

8/11/2012


