LOREA

Nom de l'acció que és proposa
Xarxa (internet) neutral, participativa i segura: desenvolupament d'un mòdul de
participació per a assemblees virtuals de moviments socials (15M, occupy, etc.)
Nom de l'Organització, grup o xarxa que Proposa l'acció
Lorea / n-1.cc
Web de l'Organització
http://lorea.org
Descripció i justificació de l'acció
Què? Acció principal:
Establir una xarxa (internet) neutral, participativa i segura per a la població i evitar així
que la informació sigui una mercaderia al servei de polítiques antisocials.
Com? Accions específiques:
Integrant el mòdul de participació ciutadana / Assemblea Virtual deslocalitzada 15M en
la federació de xarxes socials neutrals i segures administrades per Lorea.
Ampliant la xarxa de servidors: A Egipte en col · laboració amb http://www.leilzahra.net
per al projecte "Words of Women from the Egyptian Revolution", a Portugal i Turquia.
També estan en fase de projecte la creació de llavors educatives federades entre les
diferents escoles de l'Estat Espanyol.
Lorea assumeix com a objectiu a curt termini el desenvolupament i posada en marxa
com una ACT del mòdul d'assemblees virtuals: una eina de participació ciutadana per
millorar la gestió de l'ordre del dia i les actes de les seves assemblees (en les
mobilitzacions # 12m15m i en la pròxima mobilització global internacional _15O o
similar_) i interrelacionar, integrat a la plataforma i les diferents xarxes socials que
administra Lorea.
El motor d'aquest desenvolupament el trobem en la generació d'una assemblea virtual
amb presència de les diferents assemblees del 15M internacionals, per posar en comú
la situació de mobilització nivell estatal i internacional. Amb aquest mòdul és possible
consensuar punts de treball comú. Es pot estendre a Occupy, Takethesquare etc, ia
altres organitzacions i països.

Després de l'ACT aquest mòdul queda implementat dins de la federació de xarxes,
sent una eina molt potent d'ús per a la població civil i la seva coordinació, creant
xarxes virtuals que s'assemblin a les xarxes socials físiques i viceversa. Lorea té
presència a Espanya, França, Xile, i en molts països europeus i sud-americans. Donat
el seu caràcter activista col · laboratiu i apatrido però dels seus orígens espanyoles té
més difusió en països de parla hispana enllaçats amb Occupy, el moviment 15M i
diversos moviments socials a més de tenir continguts i usuaris vinculats a
l'ensenyament i investigació cientifica.La internacionalització es va fent poc a poc però
amb ACT! 2012 és possible aconseguir un major suport de la comunitat internacional.
Resultat Concret que s'espera de l'acció
Augmentar la participació de la ciutadania en la creació d'una xarxa neutral. Generar
un mapatge de les línies d'acció dels col · lectius que el componen. Generar vincles
interasambleas per a treball conjunt.
Acords i accions populars locals, regionals i internacionals, suport mutu a nivell popular
i internacional, participació en processos democràtics, creació de comunitats d'interès i
intenció, presa de responsabilitat personal i de grup, i capacitat d'avançar juntes. Tenir
el nombre crític d'usuaris suficient perquè la xarxa global sigui de la ciutadania, es
desvinculi de les grans corporacions i els governs i es puguin establir relacions
horitzontals entre la gestió de la xarxa i els diferents usuaris, i es protegeixin els seus
privacitats i continguts , i no siguin bloquejats per lleis com la SOPA, la Llei Sinde, o el
Superproxy europeu, o la censura de continguts en Països Àrabs, Àfrica i Xina.
Tipologia de l'acció
Construcció d'alternatives.
Participació ciutadana
Lxs participants es coordinen mitjançant la nova eina a la xarxa social, en una pàgina
interactiva on es pot proposar un temari base o elaborar l'ordre del dia col ·
lectivament. Realitzada l'assemblea, per a cada punt de l'ordre del dia s'escriurà una
acta, mantenint així la memòria de les assemblees d'una manera ordenada i fàcilment
consultable per qualsevol usuari que tingui accés al contingut del grup. Es farà
publicitat en les assemblees dels barris de les diferents ciutats internacionals on
ocorrin mobilitzacions, trucant al fet que els ciutadans s'organitzin en reunions de
carrer o en espais alternatius i sàpiguen de les diferents maneres de fer aquestes
reunions, també de formes virtuals. Aquesta eina es pot utilitzar com a base per
establir referèndums. A través de la coordinació en línia de les diverses mobilitzacions,
s'arribarà a una presa de decisions en comú entre els diferents llocs deslocalitzats. Si
s'estableix aquest mòdul, suposant els 100.000 usuaris de les diferents xarxes actuals,
més la suma prevista de participació al carrer, l'augment de participació en les

diferents xarxes socials de Lorea gràcies al mòdul interparticipatiu podria arribar a
milions de persones. No podem realment quantificar, però estem preparats
tècnicament a nivell de servidors i seguretat de la xarxa. El passat 2011 arran de la
Presa de les places, passem a ser de 1000 ususaris a 30.000 en una setmana, i això
només amb la difusió boca-boca, ara amb un mòdul de participació i coordinació
interasamblearia de la ciutadania pot resultar molt més exponencial.
Temporització / Calendari
L'acció s'iniciarà durant les mobilitzacions globals de maig (del 12 al 15) per culminar
en la següent mobilització global internacional del 15M (15 d'octubre o similar _la data
exacta està per determinar_). Maig – octubre.
Organitzacions considereu que és podria col · laboradors
A més de la col · laboració de les mobilitzacions i acampades del 15M
http://madrid.tomalaplaza.net http://http://www.acampadadebarcelona.org i la resta
d'acampades, estem treballant conjuntament amb els següents col · lectius afins:
Gisstv http://GISS.tv Ourproject http://ourproject.org/ Kune http://kune.ourproject.org/
OccupyWallStreet http://occupywallst.org/ Takethesquare http://takethesquare.net
MAY12 http://www.mayrunq12.net / G8 + NAT Protest http://natoprotest.org
Occupymay http://www.occupymay1st.org/ GlobalRevolution http://globalrevolution.tv/
SquareDatabase http://map.squaresdatabase.org/ Cooperativa Integral Catalana
http://cooperativa.cat/s Telenoika http://telenoika.net/ Nautarquia http://espaisideral.org/
La EX http://whois--x.net/ PeopleWitness http://peoplewitness.wordpress.com/
Universitat
La
Rimaia
http://unilliurelarimaia.org
Luzablue
Technologies
http://luzablue.org (entre altres).

