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BENVINGUTS
Gràcies a tots per venir... a la gent de Mancor... als amics... a les persones d’altres pobles interessats en la iniciativa...
Primer de tot anem a veure el documental “La història de les coses”.....és un documental que pot ajudar-nos a
entendre algunes coses que potser alguns de vosaltres desconeixeu....
Fa algun temps, un grup d’amics vàrem iniciar un treball intens de reflexions, investigacions i trobades amb
persones de Mallorca i de l’exterior per a conèixer més profundament la realitat global i local que vivíem .
Arribarem a la conclusió que amb el que està passant i el que intuïm que pot passar als pròxims anys, ens
trobarem, en aquesta Illa, en una situació difícil i que “cal fer alguna cosa” des d’ara mateix.
Abans de contar-vos la idea que volem dur a terme, us mostrarem un resum molt significatiu i suficient de la
realitat global i local actual, amb l’anàlisi dels símptomes, les arrels, i també la nostra visió:

A NIVELL GLOBAL

A NIVELL LOCAL

Caos climàtic:

98% del menjar, 99% de l’electricitat i 85%
de l’economia vénen de fora de l’illa.

escalfament global resultat de les nostres activitats econòmiques, socials i polítiques......

El menjar ve dels supermercats, l’energia en
vaixells de Sud-àfrica i l’economia, en avions
plens de turistes.
Som esclaus de l’exterior.
I ja podem començar a pensar com afrontem el
final del turisme de masses.

Caos energètic:
pic del petroli.... final d’una era de combustibles
fòssils fàcils i barats.

Caos econòmic:

Aquests són els símptomes

globalització econòmica sense ecologia ni ètica;
amb una dependència total del petroli i un sistema de vida de creixement i consum il·limitats.

És el que sempre acostumem a tractar i a intentar solucionar i mai ho aconseguim, perquè no
busquem les arrels dels símptomes, no busquem
l’origen dels problemes.
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AQUEST ÉS EL NOSTRE DIAGNÒSTIC DE LES
ARRELS I LA NOSTRA VISIÓ
CRISI INTERIOR
Aquesta és la vertadera crisi que cal afrontar en primer lloc.
Aquest deteriorament, aquest caos en l’exterior és un reflex extrem de la nostra condició interior.
Som, els mallorquins, una societat que sofreix de pobresa espiritual, però ens considerem rics... quina desil·lusió!

LA NOSTRA VISIÓ
Si estem bé per dins estarem bé fora
Necessitem una revolució espiritual.
Per on començar?. Comencem per nosaltres mateixos.
A través de la meditació podem viatjar al nostre interior i buscar el sentit de la vida .
Elevant la consciència viurem més, estimarem més.
Som éssers espirituals que de tant en tant tenim una experiència humana.
Buscant el teu vertader ésser trobaràs la vertadera pau, la pau interior.
I si tenim pau en l’interior hi haurà pau en l’exterior.
La transformació d’un mateix és el primer pas cap a la transformació social, política i espiritual.

DEMOCRÀCIA LIMITADA
Separa, divideix, fragmenta... minories i majories, guanyadors i perdedors, esquerres i dretes..
No és suficient perquè no afavoreix a tothom, amb el capitalisme a uns quants, amb el socialisme a gaires més però
que s’oblida dels altres éssers humans i s’oblida del món natural, de les altres espècies, dels rius, els mars, la terra.
Ha creat la dictadura dels diners i és presonera de la indústria i les grans corporacions.

LA NOSTRA VISIÓ
LA BIOCRACIA: Significa una forma de pensar, viure i actuar que és beneficiosa no sol per als éssers humans, sinó també per a tots els altres éssers vius.
Així com el capitalisme es centra en l’individu i el socialisme en la societat,

La biocracia es centra en la vida i la vida és la que ens uneix a tots.
I és sagrada. Tots estem connectats. Reverenciem tots els éssers vius, totes les formes de vida es respecten.
Som una gran família, la família de la Terra, tots s’eleven, tots milloren; comporta alhora un progrés ecològic,
espiritual i social; serveix als interessos de tots els éssers humans i a cura del món natural: dels animals, els
boscos, els mars, la terra.

ECONOMIA DELS DINERS
Ens hem equivocat amb els diners. Els diners no són riquesa, sinó un simple medi d’intercanvi.
Economia sense equitat, negocis sense esperit, comerç sense compassió, indústries sense ecologia, finances
sense justícia.
És l’economia de la cobdícia, el benefici i el poder, del creixement i el consum il·limitats.
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LA NOSTRA VISIÓ
Les 3E ( ECOLOGIA,ECONOMIA, ETICA)
Ecologia i economia estan derivades de tres paraules gregues:
“Oikos”, que significa casa: un lloc de relacions entre totes les formes de vida, totes les espècies,
compartint i participant en l’evolució de la comunitat de la Terra.
“Logos”, que significa el coneixement de casa nostra.
“Gnoms” que significa la gestió de la casa.
L’ecologia hauria de venir abans que l’economia; primer el coneixement i després la gestió.
A les millors escoles d’economia de tot el món no s’ensenya ecologia.
Com pot manejar algú alguna cosa si no el coneix ?
I junt amb l’Ecologia i l’Economia en necessitem una tercera “E”: l’ètica.
El nostre “Oikos”, la nostra casa planeta ha d’estar construïda sobre una ferma fundació de valors espirituals i
ètics. Sense aquesta fundació la nostra casa serà inestable i insostenible.

ECONOMÍA DE SUFICIÈNCIA
Significa una base econòmica adequada per a la recerca d’un mateix, del sentit de la vida, de la felicitat...
Un consum modest, el just i necessari per viure. Un manera de vida que contribueixi al benestar de tothom.
Economies locals basades en la cooperació en comptes de la competència, i en principis ecològics, morals i ètics.
Aquestes economies uneixen la comunitat humana i protegeixen la integritat del món natural.

ENERGIA DE COMBUSTIBLES FÒSILS
Les energies actuals conviden a la violència ; en forma de petroli, carbó i gas produeixen els gasos hivernacle CO2.
El petroli és la substància màgica que ens ha fet més forts, ràpids i productius que mai, el nostre estil de vida
depèn totalment d’ell i ara ja sabem que comença a fallar.
Estem al pic del petroli el moment en què ens adonem que a partir d’aquest punt sempre hi haurà menys,
any rere any, i que per la seva escassetat creixent es convertirà en una comoditat cada vegada més cara. I ara
mateix no es coneixen alternatives.

LA NOSTRA VISIÓ
ENERGIAS DEL LLOC
Impulsar les energies renovables netes no vinculades a l’exterior amb tecnologies apropiades, locals i descentralitzades.
Del petroli al sol, l’aigua, el vent....i no oblidem l’energia humana.
Trencar la dependència del petroli, parar les contribucions al caos climàtic i preparar el poble per a uns temps
d’incertesa energètica i climàtica.
Com? Reduint el consum i produint local augmentant la capacitat d’autosuficiència del poble.

CULTURA DE LA POR
Et paralitza, genera negativitat, et treu força, ganes i il·lusió per fer....i no et permet veure les solucions.

LA NOSTRA VISIÓ
LA CONFIANÇA
L’oposat a la por és la confiança. La por emmalalteix. La confiança cura.
Confiança en un mateix, confiança en els altres, confiança en l’univers.
Quan apareix la confiança apareixen les solucions.
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EDUCACIÓ
Racional, molt limitada, dirigida pel materialisme i al servei d’una civilització mercantil i domesticada.
Acadèmica, s’ensenya a la gent a passar exàmens, a no pensar per si mateixa.
Una educació de valors massa retòrica i intel·lectual.

LA NOSTRA VISIÓ
EDUCACIÓ HOLISTICA
Una educació per a la consciència, per a la vida interior, per a una vida més sostenible, perquè la gent tingui
veu...
On s’aprèn amb la pràctica, s’aprèn sent, fent....fent sortir de dins a fora el millor de cada individu,
perquè la gent sigui el que podria ser.
Que et serveix aprendre tot sobre la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, Newton, Galileu.....i tots els
grans coneixements acadèmics sinó saps com viure, cuinar..... ? Els llibres estan bé però la naturalesa és el
llibre més gran.
Cal capacitar els joves per al nou món que està apareixent....
L’educació no pot ser només una ruta que capaciti per aconseguir un treball a la ciutat, sinó un forma de permetre a les persones cuidar-se de si mateixes, de les seves comunitats i del seu entorn.

VIOLÈNCIA
Hem declarat la guerra a la vida. En el pensament, en el llenguatge a l’acció.
Vivim en una civilització violenta: la industrialització, la centralització, la urbanització, la globalització,
el materialisme, el consumisme.....han sotmès a una gran dosi de violència a individus, a comunitats i a la
naturalesa que ha culminat amb l’agressió al clima. Les emissions excessives de diòxid de carboni provoquen
l’escalfament global i enormes quantitats de residus tòxics.
Contaminem l’aigua dels rius, destruïm la vida dels mars, aniquilem les selves, els boscos....
Enverinem la terra amb químics, fertilitzants, pesticides...tractem als animals amb crueltat en granges de cria
intensiva.....
L’agricultura, la pesca i la ramaderia industrial actuals són una expressió de violència..... adoptem mitjans
dolents per assolir bons finals.
La violència és present actualment en molts llocs, a les escoles, els carrers ,en les notícies, als videojocs i pel·lícules que veuen els petits i els adults.....
Ens gastem milers de milions en armament i ens enorgullim de posseir armes nuclears....creiem que la guerra
portarà pau.

LA NOSTRA VISIÓ
CAL DECLARAR LA PAU A AQUESTA ILLA
La pau personal amb un mateix, la pau amb els altres, la pau amb la naturalesa.
Si admetem que la vida és sagrada, que l’univers és sagrat, destruirem menys i protegirem, respectarem i celebrarem més.
Sigues tu el canvi que vols veure al món.
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La visió en acció:

“Som aquí per servir al poble, no per canviar-ho”

QUE ÉS MANCOR DESPERTA ?
Mancor Desperta és un moviment comunitari amb la filosofia de “les sopes mallorquines”: a partir de coses
senzilles i humils es poden fer coses extraordinàries.
Despertar vol dir ens reunim, planifiquem i duem a terme projectes comunitaris.
Despertar a les vertaderes necessitats, a la capacitat de treballar junts i a la possibilitat de canviar.
Despertar a la nostra pròpia riquesa, a la riquesa dels altres i a la riquesa de la comunitat.
A començaments d’any comencem a compartir aquesta iniciativa, a tenir reunions amb persones interessades
de tot Mallorca, amb la intenció de crear un exemple de comunitat o alguns, que siguin una referència i que
la iniciativa es vagi estenent.
Finalment s’han creat les condicions per fer la primera experiència aquí a Mancor de la Vall.
Ja tenim el primer equip de direcció compost per 9 persones: Bàrbara, Maite, Maria, Margalida, Pilar, Tawnee,
Jaume, Xavi i Guillem.
Ells seran els encarregats de coordinar les 2 primeres etapes:

1ª ETAPA
Presentació de la iniciativa; a continuació organitzarem trobades, debats, projecció de documentals sobre la
crisi econòmica, el caos climàtic, el pic del petroli....... contractarem amb els grups socials locals per conèixer
el que fan a fi de no duplicar treballs i explicar-lis la iniciativa.....també volem construir un pont amb l’ajuntament i cercar el seu suport......es una etapa per compartir la nostra visió.... passar informació....sensibilitzar la
comunitat

2ª ETAPA
Si el poble decideix treballar unit, s’organitzaran una sèrie de reunions, amb mètodes de treball, per veure
quines són les primeres necessitats bàsiques a cobrir i es crearan grups de treball amb una persona responsable per a cada un dels temes. Els responsables de cada grup formarien el segon equip de direcció.
És una etapa d’acció, de recerca de solucions, tots junts visualitzant, imaginant, creant.....

COM PASSEM A L’ACCIÓ?
Units, actuant com un col·lectiu, anticipant el futur el més aviat possible.
Desenterrant el geni, la creativitat col·lectiva del poble.
Tots junts, de baix a dalt, per una causa comuna, amb total independència.
Creant un espai on hi càpiga tothom, inclòs el món natural.
Augmentant a poc a poc la capacitat d’autosuficiència, buscant respostes locals.
Podem començar a anticipar el futur creant mes “resiliència” en la comunitat, és a dir,
creant més capacitats, més defenses, més habilitats per resistir i fer front als impactes i canvis.
Quant més menjar, energia i altres necessitats bàsiques podem aconseguir dels recursos del lloc,
menys vulnerabilitat tindrem als volàtils preus energètics i menys contribuirem al canvi climàtic.
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Amics meus, som a l’era del renaixement de l’actuació local.
Mancor pot conrear el seu propi menjar, generar la seva pròpia energia, construir les seves cases
amb materials locals, recuperar la cultura de l’aigua, crear economia local.
I cuidar-se del lloc, per al bé de tothom i de les futures generacions.
Caminem cap a un futur sense petroli i amb problemes energètics i econòmics greus.
Viurem en els pròxims anys canvis profunds i inevitables.

I hem de fer front a 3 objectius crítics:

A.

Trencar la dependència
de la comunitat amb el
petroli.

B.

Aturar les
contribucions de
la comunitat a
l’escalfament global.

C.

Preparar la comunitat per afrontar temps
d’incertesa econòmica,
energètica i climàtica.

3.

I la darrera pregunta:
volem preparar-nos i
treballar tots junts?

És el moment de fer-nos les preguntes correctes:

1.

Estem preparats aquí,
a la nostra terra, per
respondre al que ve?

2.

Nosaltres pensem
que no.

Podem preparar-nos
per buscar solucions,
donar respostes?

Creiem que sí.

No subestimeu el poder de les idees i les visions.
Si ens preparem i actuem amb creativitat, positivisme , entusiasme, coratge i confiança, el futur pot ser preferible al present, amb més qualitat de vida.
Podem viure bé sense posar en perill la terra i a totes les espècies que l’habiten, inclosa l’espècie humana.
Hem de ser el canvi que volem veure al món.
L’essència, la inspiració, les influències d’aquesta iniciativa vénen de Terra, Ànima i Societat amb Satish i
Vandana, del programa constructiu de Gandhi, dels moviments d’activistes Bionners i Transition Towns.....
de Ecovillages i Gaia Education de Ross & Hildur, de postCarbon Cities.....de persones anònimes....... de la
Naturalesa.

“Tenim un somni: fer d’aquest poble, Mancor, un lloc al qual ens agradaria tornar
com a nens en la nostra pròxima vida”
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CONFERÈNCIES, DEBATS I DOCUMENTALS
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