Construïm el
món que
volem a partir
del que ja
tenim !

T'agradaria resoldre
necessitats depenent només
de tu i dels teus veïns ?
Vols reduir la teva
dependència dels diners i de
la competitivitat ?

info@glocalshare.org
Centre InnoBA. C/Perú, 52. Barcelona
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Tens objectes o habilitats
per compartir a canvi del
que et fa falta ?

www.glocalshare.org
La xarxa de
recursos compartits

Què és GlocalShare ?

Som una plataforma
col·laborativa on
compartim els nostres
recursos particulars per fer
projectes participatius
amb els que cobrim les
pròpies necessitats
bàsiques de manera
proporcional a les
aportacions de cadascú.

Alimentació

A GlocalShare donem valor als recursos
particulars que no fem servir per generar
prosperitat i empoderament socioeconòmic.

Cistelles, obradors, recuperació
d'aliments, cuina comunitària.

Educació
Intercanvis, formacions,
escoletes, educació a la llar.

Ens organitzem per zones per practicar el glocalsharing
segons un cicle de 4 etapes:

Llar

1. Detecció de necessitats
(alimentació, educació...) i de
recursos (màquines, espais, temps...).
2. Encaix de les necessitats i els
recursos per mitjà de projectes.
3. Realització dels projectes acordats
(cistelles d'aliments, reparacions...).
4. Repartiment de la creació entre
les participants proporcional a les
aportacions.

Reparacions, fabricació de mobles i
estris, habitatge, feines de la llar.

Salut
Atenció a persones dependents,
teràpies naturals.

Roba
Reacondicionament,
reciclatge.

Per crear un sistema socioeconòmic
alternatiu cal compartir recursos a
gran escala sobre els que puguem
decidir de forma participativa.
Partim del barri però amb un visió
de transformar també el global, per
això apostem per un "sharing"
"glocal".

Altres
Infraestructures.
Activitats creatives, culturals, recreatives.

Ens organitzem amb processos
clars i efectius suportats per
tecnologies blockchain, òptimes
per governances distribuïdes i el
registre i seguiment dels acords
dels seus participants.
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Construïm comunitat:
- Generem projectes participatius.
- Fem planificació col·laborativa.
- Promovem l'equitat social.
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Millorem l'economia:
- Àmplia cobertura de necessitats.
- Som menys dependents dels
diners i dels mercats competitius.
- Som sostenibles.

