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1.- Dintre de la realitat total, la societat humana és la integració d’individus humans en
un conjunt funcional i harmoniós. Altres individus més senzills han trobat, al llarg de la
història natural integracions harmonioses, com per exemple els àtoms dins de la
molècula. La humanitat, en canvi, encara no ha resolt la seva integració de faisó
satisfactòria. A grans trets, quan els recursos de la Terra eren molt superiors a les
necessitats d’una població minsa, s’assajaren uns primers models de societat força
reeixits, dins de llur simplicitat, que es trencaren quan es començà a esgotar l’oferta
espontània i a l’abast humà de béns de natura. Des d’aleshores, la humanitat,
esquarterada en classes socials enfrontades d’opressors i oprimits, no ha acabat de
trobar el seu equilibri dinàmic integrador. Tanmateix, ha anat acumulant experiències
molt instructives, tot i que sovint de forma dramàtica. D’aquest període d’inestabilitat,
d’assaig i error, clàssicament se’n diu “història de la lluita de classes”.

2.- En el treball que us ofereixo he intentat conjuntar les troballes positives, al meu
criteri, de la llarga història humana en forma de proposta a estudiar, de caràcter
provisional, d’un model de síntesi molt general, amb pretensió de sostenible, resistent,
funcional i harmoniosa, dels individus humans a fi de constituir societat humana dins el
concert de la natura sencera. Tinc il·lusió de creure que en aquest nostre moment
històric especial, novedós, de planetarització de les diferències humanes, sigui l’hora
d’assolir l’organització vivent adequada d’una humanitat ben avinguda. Tal volta és una
tasca inevitable que tot l’univers ens està demanant. Per raons expositives i didàctiques
distribueixo aquesta organització a l’entorn de la figura geomètrica senzilla d’una
superfície cúbica (sis cares iguals, dotze arestes iguals i vuit vèrtexs) com a suport teòric
de les posicions amb les seves múltiples relacions a determinar.

3.- El centre del volum cúbic recollirà el concepte de MÓN, en tant que fita reeixida
d’aquesta síntesi desitjada. Si el considerem com a centre de coordenades a partir d’ell
podem desplegar tres dimensions perpendiculars en l’espai, cadascuna amb dos sentits
oposats: a) dimensió vertical amb l’avall i l’amunt, talment el terra i el sostre d’un
armari, b) dimensió anteroposterior amb el davant i el darrere, talment la porta i el fons
de l’armari i c) dimensió transversal amb la dreta i l’esquerra, talment les corresponents
parets laterals de l’armari.

4.- La dimensió vertical amb els seus dos sentits defineix cap avall l’àmbit popular,
referent al poble adult i, per tant, públic, font de la democràcia, de la sobirania, de la
legitimitat, de la voluntat del poble. I cap amunt , l’àmbit oficial que pren aquest nom
perquè constitueix l’ofici o servei de l’autoritat representativa, no suplantadora de la
voluntat del poble, obedient i exercint l’autoritat delegada.

5.- La dimensió anteroposterior amb els seus dos sentits defineix cap endavant l’àmbit
manifest, el fenomen, l’anècdota amb el seu propi pes i la seva singularitat, el present, el
dia a dia, la batalla, la polèmica, els conflictes del dia a dia, les oportunitats del curt
termini temporal i la realitat canviant de la superfície de la vida humana. I cap
endarrere, l’àmbit fonamental, profund, la transcendència, la categoria amb la seva
importància, la permanència, el “sempre”, la pau, la serenitat existents per sota les
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onades de superfície, les exigències del llarg termini temporal, la realitat invariant que
basa la vida humana.

6.- La dimensió transversal amb els seus dos sentits defineix cap a la dreta l’àmbit
estructural, exterior, extens, objectiu, racional, corporal, material, previsible, funcional,
estable, fruit d’una bona administració. I cap a l’esquerra, l’àmbit subjectiu, interior,
intens, vivencial, lliure, responsable, sorprenent, imprevisible, enigmàtic, intel·ligent,
creatiu, espiritual.

7.- La superfície cúbica definida segons aquestes tres dimensions divideix l’espai
general en dues regions. Per la part exterior els àmbits individual humà, animal, vegetal,
mineral, etc., envolten i sostenen la societat. Més exactament, l’àmbit dels individus
humans, sobrevalorat en els darrers segles pel liberalisme, és l’àmbit privat en sentit
estricte, en contacte directe amb la societat humana més elemental. Subdivideixo la
regió, interior a la superfície cúbica de la societat humana genèrica, que tendeix a
concentrar-se a l’entorn del MÓN, en tants nivells de societats de societats humanes
com calguin. A títol d’exemple, llars (societats d’individus), cases (societats de llars),
vials (societats de cases), barris (societats de vials), districtes, municipis, comarques,
regions, països, nacions, grans federacions, civilitzacions, humanitat, món. En cada
nivell d’aquests desplego una corresponent superfície cúbica adaptada a ell, com la que
genèricament descric en aquest treball. Tots els nivells junts componen l’àmbit social
que culmina en MÓN. Cal dir que els nivells d’ordre inferior són àmbit privat, en sentit
ampli, per al nivell en qüestió.

8.- Divideixo aquesta figura convencional de cub en vuit factors socials, que tenen
cadascun llur centre en cadascun dels seus vuit vèrtexs. Cada factor es connecta amb els
altres d’una faisó precisa. Els definim segons els sis sentits de les tres dimensions,
presos tres a tres i explicats en els paràgrafs 4 – 6:

100.- COMUNITAT humana (COM): factor popular, manifest i subjectiu.
Funcionament pràctic i subjectiu de la comunitat. Psiquisme col·lectiu.
Obstacles: apoderament, manipulació destrucció, massificació.

200.- ECONOMIA humana (ECN): factor popular, manifest i estructural.
El bon funcionament pràctic i objectiu de la comunitat. Cos social.
Obstacles: acaparament, consumisme, indisciplina, afany de lucre.

300.- ECOLOGIA humana (ECL): factor popular, fonamental i estructural.
Estructura concreta autoequilibrada de la comunitat. Bé comú.
Obstacles: absolutisme, liberalisme, desenrotllisme, bel·licisme.

400.- ECUMENE humana (ECU): factor popular, fonamental i subjectiu.
Ajuda mútua dins de la comunitat. Solidaritat. Fraternitat.
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Obstacles: fonamentalisme, escepticisme, materialisme, egoisme.

500.- PARLAMENT comunitari humà (PRL): factor oficial, manifest i
subjectiu.
Diàleg electiu, autoritzat i constitucional dissenyador de la Comunitat.
Obstacles: anarquia, legalisme, partidismes, manca de diàleg.

600.- GOVERN econòmic humà (GOV): factor oficial, manifest i estructural.
Responsable de l’execució de la voluntat popular segons les lleis.
Obstacles: paternalisme, afany de poder, tirania, imperialisme.

700.- LLEI ecològica humana (LLE): factor oficial, fonamental i estructural.
Estructura jurídica fonamental de la societat. Estat de dret. Constitució.
Obstacles: anòmia, legalisme, mecanicisme, ideologisme.

800.- TESTIMONI ecumènic humana (TST): factor oficial, fonamental i
subjectiu.
Força inspiradora de l’imaginari col·lectiu fundat en l’Ecumene.
Obstacles: fanatisme, cinisme, mitificació o desmitificació absolutes.

Cadascun d’aquests factors socials tenen un altre factor oposat, tres veïns directes amb
una aresta comuna i tres veïns oblics amb un vèrtex comú (veïns directes de l’oposat).
9.- Cada factor es compon de tres dominis socials. En total, vint-i-quatre. Cada domini
té una categoria social en el seu centre, que el defineix.

100.- La COMUNITAT humana: psiquisme col·lectiu o ànima psíquica.
110.- amb les seves vivències i afectes. Vivències públiques: domini comunitari
popular.
120.- amb els seus problemes i qüestions. Debat públic: domini comunitari
manifest.
130.- amb les seves opinions i conviccions. Opinió pública: domini comunitari
subjectiu.

200.- L’ECONOMIA humana: funcionament col·lectiu o cos funcional.
210.- amb el seu esforç i energia. Treball públic: domini econòmic popular.
220.- amb els seus plans i “fisiologia”. Gestió pública: domini econòmic
estructural.
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230.- amb els seus intercanvis i “metabolisme”. Mercat públic: domini
econòmic manifest.

300.- L’ECOLOGIA humana: organisme col·lectiu o cos orgànic.
310.- amb el seu patrimoni i “anatomia”. Patrimoni públic: domini ecològic
popular.
320.- amb la seva independència i autosuficiència. Sobirania pública: domini
ecològic fonamental.
330.- amb la seva riquesa i actius. Capital públic. domini ecològic estructural.

400.- L’ECUMENE humana: mística col·lectiva o ànima mística.
410.- amb els seus fets insignes i històrics. Gestes públiques: domini ecumènic
popular.
420.- amb les seves decisions i llibertat. Decisió pública: domini ecumènic
subjectiu.
430.- amb la seva concòrdia i amor. Comunió pública: domini ecumènic
fonamental.

500.- El PARLAMENT de la Comunitat humana: creació col·lectiva o
intel·ligència psíquica.
510.- amb la seva creació de lleis i les seves Corts. Autoritat legislativa: domini
parlamentari oficial.
520.- amb els seus creadors de lleis i els seus polítics. Partits polítics: domini
parlamentari subjectiu.
530.- amb els seus projectes de llei i els seus programes. Programes polítics:
domini parlamentari manifest.

600.- El GOVERN de l’Economia humana: execució col·lectiva o raó
funcional.
610.- amb la seva fermesa i comandament. Autoritat executiva: domini
governatiu oficial.
620.- amb la seva ponderació i equilibri. Economia política: domini governatiu
manifest.
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630.- amb la seva eficàcia i esperit de servei. Administració política: domini
governatiu estructural.

700.- La LLEI de l’Ecologia humana: coordinació col·lectiva o raó orgànica.
710.- amb la seva imparcialitat i equitat. Autoritat judicial: domini legal oficial.
720.- amb el seu rigor i justícia. Administració de justícia: domini legal
estructural.
730.- amb la seva humanitat i fraternitat. Conciliació arbitral: domini legal
fonamental.

800.- El TESTIMONI de l’Ecumene humana: consciència col·lectiva o
intel·ligència mística.
810.- amb les seves inspiracions i interpel·lacions. Autoritat testimonial:
domini testimonial oficial.
820.- amb el seu lliurament i autenticitat. Compromís radical: domini
testimonial fonamental.
830.- amb el seu ascendent i poder de convicció. Lideratge carismàtic: domini
testimonial subjectiu.
10.- Cada domini social té quatre arestes, al punt mig de les qual hi ha una categoria
social. També se situa una categoria social en cadascun dels quatre vèrtexs del domini.
És, doncs, envoltat per vuit categories. Aquestes, més les dels vint-i-quatre dominis (
9), més la de cadascun dels sis factors socials ( 8) fan noranta-vuit categories socials:

100.- COMUNITAT humana (COM): factor del tot popular, del tot manifest i
del tot subjectiu.
- Funcionament del psiquisme col·lectiu.

110.- Vivències públiques: domini del tot popular, mig manifest i mig subjectiu.
- Afectes, pulsions i emocions comunitàries.
- Veí comunitari directe: Força popular.
111.- Desigs populars: categoria del tot popular, mig manifesta i del tot
subjectiva
- Il·lusions populars. Utopies.
- Veí comunitari directe: Ànim popular.
- ( = 137 ).
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112.- Ànim popular: categoria del tot popular, gens manifesta, i del tot
subjectiva.
- Optimisme / pessimisme, exaltació / depressió, esperit
emprenedor, ànim d’empresa, impuls del poble.
- Veí ecumènic directe: Festa popular.
- ( = 136, 416, 422 ).
113.- Tremp popular: categoria del tot popular, gens manifesta i mig subjectiva.
- Persistència i resistència, valor, gosadia del poble. Saber córrer riscs.
- Veí ecumènic directe: Conquestes populars.
- ( = 415).
114.- Força popular: categoria del tot popular, gens manifesta i gens subjectiva.
- Arrel de la democràcia. Energia natural del poble. Font de tot poder.
“Mare” de la societat.
- Veí ecològic directe: Patrimoni públic.
- ( = 214, 314, 414 ).
115.- Treballador: categoria del tot popular, mig manifesta i no gens subjectiva.
- Laboriositat. Diligència / mandra. Activitat. Força de treball.
- Veí econòmic directe: Empresa.
- ( = 213 ).
116.- Professionalitat: categoria del tot popular, del tot manifesta i no gens
subjectiva.
- Habilitat. Rigor professional. Creació de valor útil i de canvi.
Eloqüència. Feina polida. Serveis especialitzats. Artesania.
- Veí econòmic directe: Producció pública.
- ( = 122, 212, 236).
117.- Iniciativa popular: categoria del tot popular, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Espontaneïtat. Reacció. Iniciativa legislativa. Vigilància.
Autoconvocació. Suplència d’instàncies superiors, horitzontals, inferiors.
- Veí comunitari directe: Professionalitat.
- ( = 121 ).

120.- Debat públic: domini mig popular, del tot manifest i mig subjectiu.
- Contrast, dialèctica d’opinions. Mercat de temes candents. Diferència
d’opinions. Discussió. Deliberació. Negociació. Retòrica.
- Veí comunitari directe: Plaça pública.
121.- Iniciativa popular: categoria del tot popular, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Espontaneïtat. Reacció. Iniciativa legislativa. Vigilància.
Autoconvocació. Suplència d’instàncies superiors, horitzontals, inferiors.
- Veí comunitari directe: Professionalitat.
- ( = 117).
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122.- Professionalitat: categoria del tot popular, del tot manifesta i gens
subjectiva.
- Habilitat. Rigor professional. Creació de valor útil i de canvi.
Eloqüència. Feina polida. Serveis especialitzats. Artesania.
- Veí econòmic directe: Producció pública.
- ( = 116, 212, 236 ).
123.- Informació i acció públiques: categoria mig popular, del tot manifesta i no
gens subjectiva
- Mitjans d’informació, comunicació i acció públics. Compres de
consum final. Expressió i manifestació públiques. Acció directa.
- Veí econòmic directe: Investigació i ciència.
- ( = 235).
124.- Plaça pública: categoria no gens popular, del tot manifesta i no gens
subjectiva.
- Àgora. El nostre cos social: lloc de trobada de l’objectivitat i de la
subjectivitat socials. Troc. Canvis. Esdeveniments. Comparació. Confrontació.
Guerra. Conxorxa. Avinença. Arranjament. Concessió. Reclamació. Vigilància
permanent quotidiana. Competitivitat. Lluita de classes.
- Veí governamental directe: política econòmica.
- ( = 234, 534, 624 ).
125.- Sessions públiques: categoria no gens popular, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Reunió regular o no de qualsevol col·lectiu.
- Veí parlamentari directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 533).
126.- Diàleg públic: categoria no gens popular, del tot manifesta i del tot
subjectiva.
- Drama. Poble – Autoritat. Assemblees – Polítics. Saber-se posar en el
lloc de l’altre. Cercar acords, consens, propostes comunes.
- Veí parlamentari: Candidatures legislatives.
- ( = 132, 526, 532 ).
127.- Acords públics: categoria mig popular, del tot manifesta i del tot
subjectiva.
- Acords puntuals, lliures, autoimposats. Punts de l’ordre del dia.
Conclusions. Moderador. Mandat públic. Cessió de competències.
- Veí comunitari directe: Diàleg públic.
- ( = 131 ).
130.- Opinió pública: domini mig popular, mig manifest i del tot subjectiu.
- Opinió del poble ben informat i amb la informació debatuda. Temes
consensuats.
- Veí comunitari directe: Subjecte públic.
131.- Acords públics: categoria mig popular, del tot manifesta i del tot
subjectiva.
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- Acords puntuals, lliures, autoimposats. Punts de l’ordre del dia.
Conclusions. Moderador. Mandat públic. Cessió de competències.
- Veí comunitari directe: Diàleg públic.
- ( = 127 ).
132.- Diàleg públic: categoria gens popular, del tot manifesta i del tot subjectiva.
- Drama. Poble – Autoritat. Assemblees – Polítics. Saber-se posar
en el lloc de l’altre. Cercar acords, consens, propostes comunes.
- Veí parlamentari directe: Candidatures.
- ( = 126, 526, 532 ).
133.- Assemblea pública: categoria no gens popular, mig manifesta i del tot
subjectiva.
- Reunió instituïda de components individuals o col·lectius,
responsables d’una comunitat, en regim d’igualtat de drets i deures.
- Veí parlamentari: Intel·lectuals.
- ( = 525 ).
134.- Subjecte públic: categoria no gens popular, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Llibertat i responsabilitat globals. Jo col·lectiu. Persona col·lectiva.
Qui decideix. Independència. Emancipació. Maduresa.
- Veí testimonial directe: Lideratge carismàtic.
- ( = 424, 524, 834).
135.- Voluntat pública: categoria mig popular, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Hàbit o força de voluntat. Voler ser poble. Voluntat d’independència.
- Veí ecumènic directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 423 ).
136.- Ànim popular: categoria del tot popular, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Optimisme / pessimisme, exaltació / depressió, esperit
emprenedor, ànim d’empresa, impuls del poble.
- Veí ecumènic directe: Festa popular.
- (= 112, 416, 422 ).
137.- Desigs populars: categoria del tot popular, mig manifesta i del tot
subjectiva.
- Il·lusions populars. Utopies.
- Veí comunitari directe: Ànim públic.
- (= 111 ).

200.- ECONOMIA humana (ECN): factor del tot popular, del tot manifest i del
tot estructural.
- Funcionament de l’estructura col·lectiva. Cos objectiu funcional social.
210.- Treball públic: domini del tot popular, mig manifest i mig objectiu.
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- Feina. Augment del valor afegit d’un producte. Confluència de
treballador, de tecnologia, d’exigències de mercat i de materials i
energies prèvies.
- Veí econòmic directe: Força popular.
211.- Producció pública: categoria del tot popular, del tot manifesta i mig
estructural.
- Acció de produir. Força qualificada de treball. Productivitat.
Anticonsum. Atenció a la demanda. Sector agrícola (primari), industrial
(secundari) i de serveis (terciari).
- Veí econòmic directe: Professionalitat.
- ( = 237).
212.- Professionalitat: categoria del tot popular, del tot manifesta i no gens
estructural .
- Habilitat. Rigor professional. Creació de valor útil i de canvi.
Eloqüència. Feina polida. Serveis especialitzats. Artesania.
- Veí comunitari directe: Iniciativa popular.
- (= 116 ).
213.- Treballador: categoria del tot popular, mig manifesta i no gens
estructurada.
- Laboriositat. Diligència / mandra. Activitat. Força de treball.
- Veí comunitari directe: Ànim popular.
- (= 115 ).
214.- Força popular: categoria del tot popular, no gens manifesta i no gens
estructurada.
- Arrel de la democràcia. Energia natural del poble. Font de tot poder.
“Mare” de la societat.
- Veí ecumènica directa: Gestes públiques.
- ( = 114 ).
215.- Producte públic: categoria del tot popular, no gens manifesta i i mig
estructural.
- Primeres matèries. Energies. Productes acabats (béns i serveis).
Deixalles. Contaminació. Esgotament de recursos. Magatzem. Stocks. Saldos.
Excedents de producció. Oferta. Valor d’ús.
- Veí ecològic directe: Conquestes populars.
- ( = 313 ).
216.- Empresa: categoria del tot popular, no gens manifesta i del tot estructural.
- Associació a efectes productius econòmics i regeneratius ecològics tant
de béns i serveis materials com culturals i socials.
- Veí ecològic: Plusvàlua pública.
- ( = 222, 312, 336 )
217.- Mètodes tècnics: categoria del tot popular, mig manifesta i del tot
estructural.
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- Tècniques i tecnologies. Instal·lacions. Maquinària. Informàtica.
Mètodes de treball, d’organització, de gestió, de vendes i de finançament.
- Veí econòmic directe: Empresa.
- ( = 221 ).

220.- Gestió pública: domini mig popular, mig manifest i del tot estructural.
- Gerència. Direcció. Equip directiu. Coordinació. Responsabilitat de
l’organització i del funcionament d’una empresa. Administració empresarial.
- Veí econòmic directe: Associació pública.
221.- Mètodes tècnics: categoria del tot popular, mig manifesta i del tot
estructural.
- Tècniques i tecnologies. Instal·lacions. Maquinària. Informàtica.
Mètodes de treball, d’organització, de gestió, de vendes i de finançament.
- Veí econòmic directe: Empresa.
- ( = 217 ).
222.- Empresa: categoria del tot popular, no gens manifesta i del tot estructural.
- Associació a efectes productius econòmics i regeneratius ecològics tant
de béns i serveis materials com culturals i socials.
- Veí ecològic directe: plusvàlua pública.
- ( = 216, 312, 336 ).
223.- Salaris socials: categoria mig popular, no gens manifesta, del tot
estructural.
- Salaris privats del treball, del capital, de l’empresa i de l’invent. Salaris
socials d’inversió i de consum. Renda bàsica. Repartició de la plusvàlua
comunitària. Finançament de la societat no productiva. Invenció i exvenció de
diner. Estalvi. Inversió.
- Veí ecològic directe: Organisme independent.
- ( = 335 ).
224.- Associacions públiques: categoria no gens popular, no gens manifesta i del
tot estructural.
- Tota classe d’associacions, col·lectius, societats, sindicats, Col·legis
professionals, gremis, cooperatives, etc., amb fins especials, particulars,
sectorials o transversals, finançades per capital públic o privat o autofinançades.
- Veí legal directe: Administració judicial.
- ( = 334, 634, 724 ).
225.- Projectes i plans: categoria no gens popular, del tot manifesta i mig
estructural.
- Projectes empresarials. Plans de desenvolupament. Programes.
Planificació econòmica.
- Veí governatiu directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 633 ).
226.- Investigació i ciència: categoria no gens popular, del tot manifesta i del tot
estructural.
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- Invents. Creació. Royalties. Marques. Patents. Investigació i innovació
teòriques i aplicades. Autoria. Marketing. Sindicatures de comptes i de greuges.
- Veí governatiu directe: Ministeris i departaments.
- ( = 232, 626, 632 )
227.- Vendes públiques: categoria mig popular, del tot manifesta i del tot
estructural..
- Demanda satisfeta. Sumatori de les vendes efectuades (producció
eficaç). Solvència productiva empresarial. Exportacions.
- Veí econòmic directe: Investigació i ciència.
- ( = 231 ).

230.- Mercat públic: domini mig popular, del tot manifest i mig estructural.
- Mercat de mercès (mercat desequilibrat), de troc (mercat equilibrat
qualitativament), canviari (mercat equilibrat quantitativament) sense moneda
(mercantisme: mercat), canviari amb moneda (mercantilisme). Comparació i
valoració relativa de tot amb tot. Canvi elemental. Exigència de propietat
privada i de responsabilitat pública.
- Veí parlamentari directe: Plaça pública.
231.- Vendes públiques: categoria mig popular, del tot manifesta i del tot
estructural.
- Demanda satisfeta. Sumatori de les vendes efectuades (producció
eficaç). Solvència productiva empresarial. Exportacions.
- Veí econòmic directe: Investigació i ciència.
- ( = 227 ).
232.- Investigació i ciència: categoria no gens pública, del tot manifesta i del tot
estructural.
- Invents. Creació. Royalties. Marques. Patents. Investigació i innovació
teòriques i aplicades. Autoria. Marketing. Sindicatures de comptes i de greuges.
- Veí governatiu directe: Ministeris.
- ( = 226, 626, 632 ).
233.- Diner: categoria no gens popular, del tot manifesta i mig estructural.
- Preus. Moneda. Comptes. Banca. Creditació i finançament. Correlat
abstracte de la producció. Valor de canvi. Massa u circulació monetàries. Diner
científic i responsable. Diner anònim. Poder de compra. Hisenda. Sumatori de
salaris pagats. Compres. Importacions.
- Veí governatiu directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 625).
234.- Plaça pública: categoria no gens popular, del tot manifesta i no gens
estructural.
- Àgora. El nostre cos social: lloc de trobada de l’objectivitat i de la
subjectivitat socials. Troc. Canvis. Esdeveniments. Comparació. Confrontació.
Guerra. Conxorxa. Avinença. Arranjament. Concessió. Reclamació. Vigilància
permanent quotidiana. Competitivitat. Lluita de classes.
- Veí parlamentari directe: Programes polítics.
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- ( = 124, 534, 624 ).
235.- Informació i acció públiques: categoria mig popular, del tot manifesta i no
gens estructurada.
- Mitjans d’informació, comunicació i acció públics. Compres de
consum final. Expressió i manifestació públiques. Acció directa.
- Veí comunitari directe: Diàleg públic.
- ( = 123 ).
236.- Professionalitat: categoria del tot popular, del tot manifesta i no gens
estructural.
- Habilitat. Rigor professional. Creació de valor útil i de canvi.
Eloqüència. Feina polida. Serveis especialitzats. Artesania.
- Veí comunitari directe: Iniciativa popular.
- ( = 116, 122, 212 ).
237.- Producció pública: categoria del tot popular, del tot manifesta i mig
estructural.
- Acció de produir. Força qualificada de treball. Productivitat.
Anticonsum. Atenció a la demanda. Sector agrícola (primari), industrial
(secundari) i de serveis (terciari).
- Veí econòmic directe: Professionalitat.
- ( = 211 ).

300.- ECOLOGIA humana (ECL): factor del tot popular, del tot fonamental i
del tot estructural.
- Estructura concreta autoequilibrada. Bé comú.
310.- Patrimoni públic: domini del tot popular, mig fonamental i mig
estructural.
- La riquesa física de la comunitat. Recursos naturals i culturals.
Costums, llengua, dret. Béns comunals. Documents i monuments.
- Veí ecològic directe: Força pública.
311.- Plusvàlua pública: categoria del tot popular, mig fonamental i del
tot estructural.
- Aquella riquesa que resulta de l patrimoni i capital públic, descomptant
les ecotaxes.
- Veí ecològic directe: Empresa.
- ( = 337 ).
312.- Empresa: categoria del tot popular, no gens fonamental i del tot estructural.
- Associació a efectes productius econòmics i regeneratius ecològics tant
de béns i serveis materials com culturals i socials.
- Veí econòmic directe: Mètodes tècnics.
- ( = 216, 222, 336 ).
313.- Producte públic: categoria del tot popular, no gens fonamental i mig
estructural.
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- Primeres matèries. Energies. Productes acabats (béns i serveis).
Deixalles. Contaminació. Esgotament de recursos. Magatzem. Stocks. Saldos.
Excedents de producció. Oferta. Valor d’ús.
- Veí econòmic directe: Professionalitat.
- ( = 215 ).
314.- Força pública: categoria del tot popular, no gens fonamental i no gens
estructural.
- Arrel de la democràcia. Energia natural del poble. Font de tot poder.
“Mare” de la societat.
- Veí comunitari directe: Vivències públiques.
- ( = 114, 214, 414 ).
315.- Reivindicacions populars: categoria del tot popular, mig fonamental i no
gens estructural.
- Exigències. Lluites. Reclamacions. Urgències inesquivables segons
necessitats o entusiasme públic. Objeccions ecològiques o de consciència.
Mètode no violent.
- Veí ecumènic directe: Ànim popular.
- ( = 413 ).
316.- Conquestes populars: Categoria del tot popular, del tot fonamental i no
gens estructural.
- Reivindicacions assolides. Utopies realitzades. Harmonia pràctica.
Victòries populars. Amor en exercici. Augment de patrimoni, de sobirania.
Exercici de sobirania radical. Moments de plenitud.
- Veí ecumènic directe: Entusiasme popular.
( = 322, 412, 436 ).
317.- Necessitats populars.- Categoria del tot popular, del tot fonamental i mig
estructural.
- Necessitats col·lectives bàsiques privades per dominadors, opressors,
colonitzadors, tirans, protectors. Drets humans, culturals, generals i particulars.
- Veí ecològic directe: Conquestes populars.
- ( = 321 ).
320.- Sobirania pública: domini mig popular, del tot fonamental i mig
estructural.
- Possessió pràctica i objectiva de la plenitud de drets i deures d’una
comunitat.
- Veí ecològic directe: unanimitat.
321.- Necessitats populars: categoria del tot populars, del tot manifestes i mig
estructurals.
- Necessitats col·lectives bàsiques privades per dominadors, opressors,
colonitzadors, tirans, protectors. Drets humans, culturals, generals i particulars.
- Veí ecològic directe: Conquestes populars.
- ( = 317 ).
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322.- Conquestes populars: categoria del tot popular, del tot fonamental i no
gens estructural.
- Reivindicacions assolides. Utopies realitzades. Harmonia pràctica.
Victòries populars. Amor en exercici. Augment de patrimoni, de sobirania.
Exercici de sobirania radical. Moments de plenitud.
- Veí ecumènic directe: Entusiasme popular.
- ( = 316, 412, 436 ).
323.- Legitimitat: categoria mig popular, del tot fonamental i no gens estructural.
- Font de dret i de llei. Justícia real per damunt d’ordenacions legals. Font
de sobirania. Àrea de la comunió pública. Justificació per la fe.
- Veí ecumènic directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 435 ).
324.- Unanimitat: categoria no gens popular, del tot fonamental i no gens
estructural.
- Fusió d’ànimes. Concòrdia fonamental. Sentiment oceànic. Esperit únic
universal. Efecte de la sobirania. Possibilita el compromís radical. Vera pau.
- Veí testimonial directe: Compromís radical.
- ( = 434, 734, 824 )
325.- Consens públic: categoria no gens popular, del tot fonamental i mig
estructural.
- Concòrdia expressada, experimentable. Fe o confiança mútua
demostrada, permanent, constant. “Fides”.
- Veí legal directe: Filosofia.
- ( = 733 ).
326.- Organisme independent: categoria no gens popular, del tot fonamental i del
tot estructural.
- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació.
Autogovern. Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb
l’exterior. “Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí legal directe: Tutoria judicial.
- ( = 332, 726, 732 ).
327.- Regeneració: categoria mig popular, del tot fonamental i del tot estructural.
- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació. Autogovern.
Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb l’exterior.
“Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí ecològic directe: Organisme independent.
- ( = 331 ).
330.- Capital públic: domini mig popular, mig fonamental i del tot estructural.
- Patrimoni cultural. Capitalisme comunitari. Banc comunitari o comunal.
Bossa comuna. Fons de compensació i d’assegurança. Costums i tradicions ben
assentades i acceptades.
- Veí ecològic directe: Associacions públiques.
331.- Regeneració: categoria mig popular, del tot fonamental i del tot estructural.
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- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació.
Autogovern. Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb
l’exterior. “Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí ecològic directe: Organisme independent.
- ( = 327 ).
332.- Organisme independent: categoria no gens popular, del tot fonamental i del
tot estructural.
- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació.
Autogovern. Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb
l’exterior. “Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí legal directe: Tutories judicials.
- ( = 326, 726, 732 ).
333.- Contracte públic: categoria no gens popular, mig fonamental i del tot
estructural.
- Pacte. “Foedus”. Termes precisats d’un acord. Articulat d’un pacte.
Federació. Pacte federal equitatiu. Sentències. Imperi defensiu.
- Veí legal directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 725 ).
334.- Associacions públiques: categoria no gens popular, no gens fonamental i
del tot estructural.
- Tota classe d’associacions, col·lectius, societats, sindicats, Col·legis
professionals, gremis, cooperatives, etc., amb fins especials, particulars,
sectorials o transversals, finançades per capital públic o privat o autofinançades.
- Veí governamental: Administració política.
- ( = 224, 634, 724 ).
335.- Salaris socials: categoria mig popular, no gens fonamental i del tot
estructural.
- Salaris privats del treball, del capital, de l’empresa i de l’invent.
Salaris socials d’inversió i de consum. Renda bàsica. Repartició de la plusvàlua
comunitària. Finançament de la societat no productiva. Invenció i exvenció de
diner. Estalvi. Inversió.
- Veí econòmic directe: Investigació i ciència.
- ( = 223 ).
336.- Empresa: categoria del tot popular, no gens fonamental i del tot estructural.
- Associació a efectes productius econòmics i regeneratius ecològics tant
de béns i serveis materials com culturals i socials.
- Veí econòmic directe: Mètodes tècnics.
- ( = 216, 222, 312 ).
337.- Plusvàlua pública: categoria del tot popular, mig fonamental i del tot
estructural.
- Aquella riquesa que resulta de l patrimoni i capital públic, descomptant
les ecotaxes.
- Veí ecològic directe: Empresa.
- ( = 311 ).
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400.- ECUMENE humana (ECU): factor del tot popular, del tot fonamental i
del tot subjectiu.
- Comprensió i ajuda mútua i cordial entre tots els components d’una
comunitat.
410.- Gestes públiques: domini del tot popular, mig fonamental i mig subjectiu.
- Accions i esdeveniments populars insignes. Efemèrides col·lectives.
- Veí ecumènic directe: Força popular.
411.- Entusiasme popular: categoria del tot popular, del tot fonamental i mig
subjectiva.
- Possessió divina. Embriagament col·lectiu. Èxtasi col·lectiu. Estats
superiors de consciència col·lectius.
- Veí ecumènic directe: Conquestes populars.
- ( = 437 ).
412.- Conquestes populars: categoria del tot popular, del tot fonamental i no
gens subjectives.
- Reivindicacions assolides. Utopies realitzades. Harmonia pràctica.
Victòries populars. Amor en exercici. Augment de patrimoni, de sobirania.
Exercici de sobirania radical. Moments de plenitud.
- Veí ecològic directe: Necessitats populars.
- ( = 316, 322, 436 ).
413.- Reivindicacions populars: categoria del tot popular, mig fonamental i no
gens subjectives.
- Exigències. Lluites. Reclamacions. Urgències inesquivables segons
necessitats o entusiasme públic. Objeccions ecològiques o de consciència.
Mètode no violent.
- Veí ecològic directe: Empresa.
- ( = 315 ).
414.- Força popular: categoria del tot popular, no gens fonamental i no gens
subjectiva.
- Arrel de la democràcia. Energia natural del poble. Font de tot poder.
“Mare” de la societat.
- Veí econòmic directe: Treball públic.
- ( = 114, 214, 314 ).
415.- Tremp popular: categoria del tot popular, no gens fonamental i mig
subjectiva.
- Persistència i resistència, valor, gosadia del poble. Saber córrer riscs.
- Veí comunitari directe: Professionalitat.
- ( = 113 ).
416.- Ànim popular: categoria del tot popular, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Optimisme / pessimisme, exaltació / depressió, esperit
emprenedor, ànim d’empresa, impuls del poble.
- Veí comunitari directe: Desigs populars.
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- ( = 112, 136, 422 ).
417.- Festa popular: categoria del tot popular, mig fonamental i del tot
subjectiva.
- Celebració col·lectiva. Satisfacció. Aplecs. Folklore. Fruit de la
voluntat i gust dels seus components.
- Veí ecumènic directe: Ànim popular.
- ( = 421 ).
420.- Decisió pública: domini mig popular, mig fonamental i del tot subjectiu.
- Acte determinat de la voluntat pública d’una comunitat. Liberalisme
públic.
- Veí ecumènic directe: Subjecte públic.
421.- Festa popular: categoria del tot popular, mig fonamental i del tot
subjectiva.
- Celebració col·lectiva. Satisfacció. Aplecs. Folklore. Fruit de la
voluntat i gust dels seus components.
- Veí ecumènic directe: Ànim popular.
- ( = 417 ).
422.- Ànim popular: categoria del tot popular, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Optimisme / pessimisme, exaltació / depressió, esperit
emprenedor, ànim d’empresa, impuls del poble.
- Veí comunitari directe: Desigs populars.
- ( = 112, 136, 416 ).
423.- Voluntat pública: categoria mig popular, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Hàbit o força de voluntat. Voler ser poble. Voluntat d’independència.
- Veí comunitari directe: Diàleg públic.
- ( = 135 ).
424.- Subjecte públic: categoria no gens popular, no gens fonamental i del tot
subjectiu.
- Llibertat i responsabilitat globals. Jo col·lectiu. Persona col·lectiva.
Qui decideix. Independència. Emancipació. Maduresa.
- Veí parlamentari directe: Partits polítics.
- ( = 134, 524, 834 ).
425.- Ànima col·lectiva: categoria no gens popular, mig fonamental i del tot
subjectiva.
- Esperit d’unió propi de cada comunitat. Junyeix les diferents tendències
del psiquisme social. Església (grega). Concentració.
- Veí testimonial directe: Intel·lectuals.
- ( = 833).
426.- Esperit col·lectiu: categoria no gens popular, del tot fonamental i del tot
subjectiu.
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- Superació de l’ànima o esperit propi de cada comunitat. Obertura
transcultural. Meditació. Dimoni / àngel. Espiritisme. Animisme.
- Veí testimonial directe: Aclamació.
- ( = 432, 826, 832).
427.- Litúrgia: categoria mig popular, del tot fonamental i del tot subjectiva.
- Actuació espontània conjunta del poble, mogut per l’Esperit col·lectiu
(“Origen de la tragèdia”, F. Nietzsche). Processons. Manifestacions. Carnavals.
Àpat sagrat. Sagraments i rituals vius. Iniciacions. Mort mística. “Llarga
Marxa”. “Quaranta anys en el desert”.
- Veí ecumènic directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 431).
430.- Comunió pública: domini mig popular, del tot fonamental i mig subjectiu.
- Comunicació transparent. Comunió radical.
- Veí ecumènic directe: Unanimitat.
431.- Litúrgia: categoria mig popular, del tot fonamental i del tot subjectiva.
- Actuació espontània conjunta del poble, mogut per l’Esperit col·lectiu
(“Origen de la tragèdia”, F. Nietzsche). Processons. Manifestacions. Carnavals.
Àpat sagrat. Sagraments i rituals vius. Iniciacions. Mort mística. “Llarga
Marxa”. “Quaranta anys en el desert”.
- Veí ecumènic directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 427 ).
432.- Esperit col·lectiu: categoria no gens popular, del tot fonamental i del tot
subjectiu.
- Superació de l’ànima o esperit propi de cada comunitat. Obertura
transcultural. Meditació. Dimoni / àngel. Espiritisme. Animisme.
- Veí testimonial directe: Aclamació.
- ( = 426, 826, 832 ).
433.- Contemplació col·lectiva: categoria no gens popular, del tot fonamental i
mig subjectiva.
- Diàleg amb la transcendència. Connexió amb l’esperit d’unió universal.
Contemplació.
- Veí testimonial directe: Filosofia.
- ( = 825 ).
434.- Unanimitat: categoria no gens popular, del tot fonamental i no gens
subjectiva.
- Fusió d’ànimes. Concòrdia fonamental. Sentiment oceànic. Esperit únic
universal. Efecte de la sobirania. Possibilita el compromís radical. Vera pau.
- Veí legal directe: Conciliació arbitral.
- ( = 324, 734, 824 ).
435.- Legitimitat: categoria mig popular, del tot fonamental i no gens subjectiva.
- Veí ecològic directe: Sobirania pública.
- ( = 323 ).
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436.- Conquestes populars: categoria del tot populars, del tot fonamentals i no
gens subjectives.
- Reivindicacions assolides. Utopies realitzades. Harmonia pràctica.
Victòries populars. Amor en exercici. Augment de patrimoni, de sobirania.
Exercici de sobirania radical. Moments de plenitud.
- Veí ecològic directe: Necessitats populars.
- ( = 316, 322, 412 ).
437.- Entusiasme popular: categoria del tot popular, del tot fonamental i mig
subjectiva.
- Veí ecumènic directe: Conquestes populars.
- ( = 411 ).

500.- PARLAMENT de la Comunitat humana (PRL): factor del tot oficial,
del tot manifest i del tot subjectiu.
- Diàleg autoritzat, institucionalitzat i electiu de la comunitat. Assemblea
legislativa. Corts. Ajuntament. Consell. Junta.
510.- Autoritat legislativa: domini del tot oficial, mig manifest i mig subjectiu.
- Sessions plenàries de l’Assemblea legislativa. Plens de l’Ajuntament.
Etc.
- Veí parlamentari directe: Presidència representativa.
511.- Comissions parlamentàries: categoria del tot oficial, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Grups de treball parlamentari especialitzats per sectors.
- Veí parlamentari directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 537 ).
512.- Comunicació Parlament – Govern: categoria del tot oficial, del tot
manifesta i no gens subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí governatiu directe: Pressupostos.
- ( = 536, 616, 622 ).
513.- Accions institucionals: categoria del tot oficial, mig manifesta i no gens
subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí legal directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 615 ).
514.- Presidència representativa: categoria del tot oficial, no gens manifesta i no
gens subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí legal directe: Autoritat judicial.
- ( = 614, 714, 814 ).
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515.- Senat: categoria del tot oficial, no gens manifesta i mig subjectiva.
- Consell d’ancians, de notables, d’aristòcrates de mèrits propis.
- Veí testimonial directe: Filosofia.
- ( = 813 ).
516.- Intel·lectuals: categoria del tot oficial, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí testimonial directe: Denúncia.
- ( = 522, 812, 836 ).
517.- Grups parlamentaris: categoria del tot oficial, mig manifesta i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí parlamentari directe: Intel·lectuals.
- ( = 521 ).
520.- Partits polítics: domini mig oficial, mig manifest i del tot subjectiu.
- Agrupació lliure en la societat segons diferents propostes de model de
societat. Laboratoris d’investigació i experimentació de models de societat.
- Veí parlamentari directe: Subjecte públic.
521.- Grups parlamentaris: categoria del tot oficial, mig manifesta i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí parlamentari directe: Intel·lectuals.
- ( = 517).
522.- Intel·lectuals: categoria del tot oficial, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí testimonial directe: Denúncia.
- ( = 516, 812, 836 ).
523.- Voluntat política: categoria mig oficial, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Hàbit o força de voluntat política. Voluntat de servir i millorar el poble.
Secretaria general de partit.
- Veí testimonial directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 835 ).
524.- Subjecte públic: categoria no gens oficial, no gens manifesta i del tot
subjectiva.
- Llibertat i responsabilitat globals. Jo col·lectiu. Persona col·lectiva.
Qui decideix. Independència. Emancipació. Maduresa.
- Veí ecumènic directe: Decisió pública.
- ( = 134, 424, 834 ).
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525.- Assemblea pública: categoria no gens oficial, mig manifesta i del tot
subjectiva.
- Reunió instituïda de components individuals o col·lectius,
responsables d’una comunitat, en regim d’igualtat de drets i deures.
- Veí comunitari directe: Ànim popular.
- ( = 133 ).
526.- Diàleg públic: categoria no gens oficial, del tot manifesta i del tot
subjectiva.
- Drama. Poble – Autoritat. Assemblees – Polítics. Saber-se posar en el
lloc de l’altre. Cercar acords, consens, propostes comunes.
- Veí comunitari directe: Acords públics.
- ( = 126, 132, 532 ).
527.- Candidatures: categoria mig oficial, del tot manifesta i del tot subjectiva.
- Voluntàries. No tancades ni bloquejades.
- Veí parlamentari directe: Diàleg públic.
- ( = 531 ).
530.- Programes polítics: domini mig oficial, del tot manifest i mig subjectiu.
- Diferents propostes i compromisos per atendre la voluntat explícita o
implícita del poble. Projectes de llei. Vida política.
- Veí parlamentari directe: Plaça pública.
531.- Candidatures: categoria mig oficial, del tot manifesta i del tot subjectiva.
- Voluntàries. No tancades ni bloquejades.
- Veí parlamentari directe: Diàleg públic.
- ( = 527 ).
532.- Diàleg públic: categoria no gens oficial, del tot manifesta i del tot
subjectiva.
- Drama. Poble – Autoritat. Assemblees – Polítics. Saber-se posar en el
lloc de l’altre. Cercar acords, consens, propostes comunes.
- Veí comunitari directe: Acords públics.
- ( = 126, 132, 526 ).
533.- Sessions públiques: categoria no gens oficial, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Reunió regular o no de qualsevol col·lectiu.
- Veí comunitari directe: Professionalitat.
- ( = 125 ).
534.- Plaça pública: categoria no gens oficial, del tot manifesta i no gens
subjectiva.
- Àgora. El nostre cos social: lloc de trobada de l’objectivitat i de la
subjectivitat socials. Troc. Canvis. Esdeveniments. Comparació. Confrontació.
Guerra. Conxorxa. Avinença. Arranjament. Concessió. Reclamació. Vigilància
permanent quotidiana. Competitivitat. Lluita de classes.
- Veí econòmic directe: Mercat públic.
- ( = 124, 234, 624 ).
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535.- Eleccions i referèndums: categoria mig oficial, del tot manifesta i no gens
subjectiva.
- A cada persona un vot. Llei electoral. Per a totes les candidatures iguals
i només espais públics i finançament públic.
- Veí governatiu directe: Investigació i ciència.
- ( = 623 ).
536.- Comunicació Parlament – Govern: categoria del tot oficial, del tot
manifesta i no gens subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí governatiu directe: Pressuposts.
- ( = 512, 616, 622).
537.- Comissions parlamentàries: categoria del tot oficial, del tot manifesta i mig
subjectiva.
- Grups de treball parlamentari especialitzats per sectors.
- Veí parlamentari directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 511 ).

600.- GOVERN de l’Economia humana: factor del tot oficial, del tot manifest
i del tot estructural.
- Només responsable de promoure l’execució de la voluntat popular
segons lleis establertes. No té iniciativa legislativa.
610.- Autoritat executiva: domini del tot oficial, mig manifest i mig estructural.
- Cap de govern o primer ministre triat pel Cap de l’Estat, de confiança
de la resta de factors socials.
- Veí governatiu directe: Presidència representativa.
611.- Fiscalia: categoria del tot oficial, mig manifesta i del tot estructural.
- Defensa de l’executiu. Advocats del Govern.
- Veí governatiu directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 637 ).
612.- Comunicació Govern – Justícia: categoria del tot oficial, no gens manifesta
i del tot estructural.
- Control legal de l’executiu i governatiu de la justícia. Tribunal del
Contenciós Administratiu. Desaforament. Policia judicial. Règim de sistemes
penals i els seus establiments.
- Veí judicial directe: Magistratura.
- ( = 636, 716, 722 ).
613.- Consell superior de justícia: categoria del tot oficial, no gens manifesta i
mig estructural.
- Consell per a Govern i per a Justícia.
- Veí legal directe: Filosofia.
- ( = 715 ).
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614.- Presidència representativa: categoria del tot oficial, no gens manifesta i no
gens estructural.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí testimonial directe: Autoritat testimonial.
- ( = 514, 714, 814 ).
615.- Accions institucionals: categoria del tot oficial, mig manifesta i no gens
subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí parlamentari directe: Intel·lectuals.
- ( = 513 ).
616.- Comunicació Parlament – Govern: categoria del tot oficial, del tot
manifesta i no gens estructurada.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí parlamentari directe: Comissions parlamentàries.
- ( = 512, 536, 622 ).
617.- Pressuposts: categoria del tot oficial, del tot manifesta i mig estructurada.
- D’iniciativa comunitària i aprovació parlamentària.
- Veí governatiu directe: Comunicació Parlament- Govern.
- ( = 621 ).
620.- Política econòmica: domini mig oficial, del tot manifest i mig estructurat.
- Vigilància, obediència i regulació de l’economia i del mercat.
Distribució del repartiment de la plusvàlua comunitària. Econometria.
- Veí governatiu directe: Plaça pública.
621.- Pressuposts: categoria del tot oficial, del tot manifesta i mig estructurada.
- D’iniciativa comunitària i aprovació parlamentària.
- Veí governatiu directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 617 ).
622.- Comunicació Parlament - Govern: categoria del tot oficial, del tot
manifesta i no gens estructurada.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí parlamentari directe: Comissions parlamentàries.
- ( = 512, 536, 616 ).
623.- Eleccions i referèndums: categoria mig oficial, del tot manifesta i no gens
estructurada.
- A cada persona un vot. Llei electoral. Per a totes les candidatures iguals
i només espais públics i finançament públic.
- Veí parlamentari directe: Diàleg públic.
- ( = 535 ).
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624.- Plaça pública: categoria no gens oficial, del tot pública i no gens
estructurada.
- Àgora. El nostre cos social: lloc de trobada de l’objectivitat i de la
subjectivitat socials. Troc. Canvis. Esdeveniments. Comparació. Confrontació.
Guerra. Conxorxa. Avinença. Arranjament. Concessió. Reclamació. Vigilància
permanent quotidiana. Competitivitat. Lluita de classes.
- Veí comunitari directe: Debat públic.
- ( = 124, 234, 534 ).
625.- Diner: categoria no gens oficial, del tot manifesta i mig estructurada.
- Preus. Moneda. Comptes. Banca. Creditació i finançament. Correlat
abstracte de la producció. Valor de canvi. Massa u circulació monetàries. Diner
científic i responsable. Diner anònim. Poder de compra. Hisenda. Sumatori de
salaris pagats. Compres. Importacions.
- Veí econòmic directe: Professionalitat.
- ( = 233).
626.- Investigació i ciència: categoria no gens oficial, del tot manifesta i del tot
estructurada.
- Invents. Creació. Royalties. Marques. Patents. Investigació i innovació
teòriques i aplicades. Autoria. Marketing. Sindicatures de comptes i de greuges.
- Veí econòmic directe: vendes públiques.
- ( = 226, 232, 632 ).
627.- Ministeris o departaments: categoria mig oficial, del tot manifesta i del tot
estructurada.
- Afers exteriors i interiors. Economia. Elecció directa del darrer i
ascensió automàtica. Comandament dialogal de les persones i govern cibernètic
de les coses.
- Veí governatiu directe: Investigació i ciència.
- ( = 631 ).
630.- Política administrativa: domini mig oficial, mig manifest i del tot
estructurat.
- Tota mena de serveis tècnics segons llei (infraestructures, seguretat,
etc.) a les associacions. Direccions generals. Reglaments. Directrius.
Ordenances.
- Veí governatiu directe: Associacions públiques.
631.- Ministeris i departaments: categoria mig oficial, del tot manifesta i del tot
estructurada.
- Afers exteriors i interiors. Economia. Elecció directa del darrer i
ascensió automàtica.. Comandament dialogal de les persones i govern cibernètic
de les coses.
- Veí governatiu directe: Investigació i ciència.
- ( = 627 ).
632.- Investigació i ciència: categoria no gens oficial, del tot manifesta i del tot
estructurada.
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- Invents. Creació. Royalties. Marques. Patents. Investigació i innovació
teòriques i aplicades. Autoria. Marketing. Sindicatures de comptes i de greuges.
- Veí econòmic directe: Vendes públiques.
- ( = 226, 232, 626 ).
633.- Projectes i plans: categoria no gens oficial, mig manifesta i del tot
estructurada.
- Projectes empresarials. Plans de desenvolupament. Programes.
Planificació econòmica.
- Veí econòmic directe: Empresa.
- ( = 225 ).
634.- Associacions públiques: categoria no gens oficial, no gens manifesta i del
tot estructurada.
- Tota classe d’associacions, col·lectius, societats, sindicats, Col·legis
professionals, gremis, cooperatives, etc., amb fins especials, particulars,
sectorials o transversals, finançades per capital públic o privat o autofinançades.
- Veí ecològic directe: Capital públic.
- ( = 224, 334, 724 ).
635.- Registres notarials: categoria mig oficial, no gens manifesta i del tot
estructurada.
- Cadastre, registre de la propietat. Registre civil. Cens poblacional i
electoral. Voluntats públiques. Crònica de les accions públiques. Registre
mercantil i d’associacions. Arxius oficials.
- Veí judicial directe: Organisme independent.
- ( = 723 ).
636.- Comunicació Govern – Justícia: categoria del tot oficial, no gens manifesta
i del tot estructurada.
- Control legal de l’executiu i governatiu de la justícia. Tribunal del
Contenciós Administratiu. Desaforament. Policia judicial. Règim de sistemes
penals i els seus establiments.
- Veí judicial directe: Magistratura.
- ( = 612, 716, 722 ).
637.- Fiscalia: categoria del tot oficial, mig manifesta i del tot estructurada.
- Defensa de l’executiu. Advocats del Govern.
- Veí governatiu directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 611 ).

700.- LLEI de l’Ecologia humana: factor del tot oficial, del tot fonamental i del
tot estructurat.
- Estructura ideal de la realitat fonamental. Llei fonamental. Constitució.
La Regla. Ideologia. Sistema. Principi de l’imperi de la llei. Estat de dret.
710.- Autoritat judicial: domini del tot oficial, mig fonamental i mig
estructurat.
- Tribunals Suprem, de Cassació, Constitucional.
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- Veí legal directe: Presidència representativa.
711.- Legisprudència: categoria del tot oficial, del tot fonamental i mig
estructural.
- Entesos en lleis. Legisperícia. Interpretació, hermenèutica o exègesi
legal. Comentaris legals. Dret derivat de sentències. Dret consuetudinari
(costumer).
- Veí legal directe: Filosofia.
- ( = 737 ).
712.- Filosofia: categoria del tot oficial, del tot fonamental i no gens estructural.
- Saviesa. Intel·ligència global de la transcendència. Síntesi viva. Utopia
ideal. Integració d’ideologies. Integració d’esperits. “Sofia”.
- Veí testimonial directe: Inspiració.
- ( = 736, 816, 822 ).
713.- Consell de savis: categoria del tot oficial, mig fonamental i no gens
estructural.
- No necessàriament reunits. Coneixedors intel·ligents de la globalitat
profunda.
- Veí testimonial directe: Intel·lectuals.
- ( = 815 ).
714.- Presidència representativa: categoria del tot oficial, no gens fonamental ni
gens estructurada.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí parlamentari directe: Autoritat legislativa.
- ( = 514, 614, 814 ).
715.- Consell superior de justícia: categoria del tot oficial, mig fonamental i no
gens estructural.
- Consell per a Govern i per a Justícia.
- Veí governatiu directe: Autoritat governativa.
- ( = 615 ).
716.- Comunicació Govern – Justícia: categoria del tot oficial, no gens
fonamental i del tot estructurada.
- Control legal de l’executiu i governatiu de la justícia. Tribunal del
Contenciós Administratiu. Desaforament. Policia judicial. Règim de sistemes
penals i els seus establiments.
- Veí governatiu directe: Fiscalia.
- ( = 612, 636, 722 ).
717.- Magistratura: categoria del tot oficial, mig fonamental i del tot
estructurada.
- Jutges. Procuradors. Advocats. Jurats.
- Veí legal directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 721 ).
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720.- Administració de justícia: domini mig oficial, mig fonamental i del tot
estructural.
- Procediment judicial. Judici. Instrucció. Vista. Sentència. Compliment.
- Veí legal directe: Associació pública.
721.- Magistratura: categoria del tot oficial, mig fonamental i del tot
estructurada.
- Jutges. Procuradors. Advocats. Jurats.
- Veí legal directe: Comunicació Govern – Justícia.
- ( = 717 ).
722.- Comunicació Govern – Justícia: categoria del tot oficial, no gens
fonamental i del tot estructurada.
- Control legal de l’executiu i governatiu de la justícia. Tribunal del
Contenciós Administratiu. Desaforament. Policia judicial. Règim de sistemes
penals i els seus establiments.
- Veí governatiu directe: Fiscalia.
- ( = 612, 636, 716 ).
723.- Registre notarial: categoria mig oficial, no gens fonamental i del tot
estructurat.
- Cadastre, registre de la propietat. Registre civil. Cens poblacional i
electoral. Voluntats públiques. Crònica de les accions públiques. Registre
mercantil i d’associacions. Arxius oficials.
- Veí governatiu directe: Investigació i ciència.
- ( = 635 ).
724.- Associacions públiques: categoria no gens oficial, no gens fonamentals i
del tot estructurades.
- Tota classe d’associacions, col·lectius, societats, sindicats, Col·legis
professionals, gremis, cooperatives, etc., amb fins especials, particulars,
sectorials o transversals, finançades per capital públic o privat o autofinançades.
- Veí econòmic directe: Gestió pública.
- ( = 224, 334, 634 ).
725.- Contracte públic: categoria no gens oficial, mig fonamental i del tot
estructurada.
- Pacte. “Foedus”. Termes precisats d’un acord. Articulat d’un pacte.
Federació. Pacte federal equitatiu. Sentències. Imperi defensiu.
- Veí econòmic directe: Empresa.
- ( = 333 ).
726.- Organisme independent: categoria no gens oficial, del tot fonamental i del
tot estructurada.
- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació.
Autogovern. Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb
l’exterior. “Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí ecològic directe: Regeneració.
- ( = 326, 332, 732 ).
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727.- Tutories i passanties judicials: categoria mig oficial, del tot fonamental i
del tot estructurada.
- Carrera judicial. Tutors i passants. Secretariats de tribunals.
- Veí legal directe: Organisme independent.
- ( = 731 ).
730.- Conciliació arbitral: domini mig oficial, del tot fonamental i mig
estructurat.
- Acte de conciliació. Arbitratge. Oficis d’un “home bo”. Resolució
pacífica i intel·ligent de conflictes. No violència. Síntesi de contraris. “Defensor
civitatis” (St. Antoní, bisbe de Florència).
- Veí legal directe: Unanimitat.
731.- Tutories i passanties judicials: categoria mig oficial, del tot fonamental i
del tot estructurada.
- Carrera judicial. Tutors i passants. Secretariats de tribunals.
- Veí legal directe: Organisme independent.
- ( = 727 ).
732.- Organisme independent: categoria no gens oficial, del tot fonamental i del
tot estructurada.
- Autoorganització. Autopoiesis. Autonomia. Autodeterminació.
Autogovern. Autogestió. Autocorrecció. Equilibri cibernètic interior i amb
l’exterior. “Equilibri metaestable” social de Prygogine.
- Veí ecològic directe: Regeneració.
- ( = 326, 332, 726 ).
733.- Consens públic: categoria no gens oficial, del tot fonamental i mig
estructurada.
- Concòrdia expressada, experimentable. Fe o confiança mútua
demostrada, permanent, constant. “Fides”.
- Veí ecològic directe: Conquestes populars.
- ( = 325 ).
734.- Unanimitat: categoria no gens oficial, del tot fonamental i no gens
estructurada.
- Fusió d’ànimes. Concòrdia fonamental. Sentiment oceànic. Esperit únic
universal. Efecte de la sobirania. Possibilita el compromís radical. Vera pau.
- Veí ecumènic directe: Comunió pública.
- ( = 324, 434, 824 ).
735.- Codis i llibres sagrats: categoria mig oficial, del tot fonamental i no gens
estructurada.
- Dipòsits orals, escrits, documentals i monumentals de la tradició i de la
innovació.
- Veí testimonial directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 823 ).
736.- Filosofia: categoria del tot oficial, del tot fonamental i no gens
estructurada.
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- Saviesa. Intel·ligència global de la transcendència. Síntesi viva. Utopia
ideal. Integració d’ideologies. Integració d’esperits. “Sofia”.
- Veí testimonial directe: Inspiració.
- ( = 712, 816, 822 ).
737.- Legisprudència: categoria del tot oficial, del tot fonamental i mig
estructurada.
- Entesos en lleis. Legisperícia. Interpretació, hermenèutica o exègesi
legal. Comentaris legals. Dret derivat de sentències. Dret consuetudinari
(costumer).
- Veí legal directe: Filosofia.
- ( = 711 ).

800.- TESTIMONI de l’Ecumene humana: factor del tot oficial, del tot
fonamental i del tot subjectiu.
- Carisma. Mite. Punt o model de referència. Imaginari col·lectiu. Màrtir.
Heroi.
810.- Autoritat testimonial: domini del tot oficial, mig fonamental i mig
subjectiu.
- Autoritat “moral”. Influència transcendent. Consell ecumènic de les
diferents esglésies, vivent i testimonial, únic en cada comunitat humana.
- Veí testimonial directe: Presidència representativa.
811.- Anunci o denúncia: categoria del tot oficial, mig fonamental i del tot
subjectiu.
- Anunci. Denúncia. Auguri. Oracle. Profecia. Lloança. Protesta.
Aprovació o condemna “moral”. Resposta a consulta.
- Veí testimonial directe: Intel·lectuals.
- ( = 837 ).
812.- Intel·lectuals: categoria del tot oficial, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí parlamentari directe: Grups parlamentaris.
- ( = 516, 522, 836 ).
813.- Senat: categoria del tot oficial, no gens fonamental i mig subjectiva.
- Consell d’ancians, de notables, d’aristòcrates de mèrits propis.
- Veí parlamentari directe: Comunicació Parlament – Govern.
- ( = 515 ).
814.- Presidència representativa: categoria del tot oficial, no gens fonamental i
no gens subjectiva.
- Portaveus mutus. Compareixença del Govern. Mocions de censura i de
confiança.
- Veí governatiu directe: Autoritat executiva.
( = 514, 614, 714 ).
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815.- Consell de savis: categoria del tot oficial, mig fonamental i no gens
subjectiva.
- No necessàriament reunits. Coneixedors intel·ligents de la globalitat
profunda.
- Veí legislatiu directe: Autoritat judicial (saviesa salomònica i bíblica)..
- ( = 515 ).
816.- Filosofia: categoria del tot oficial, del tot fonamental i no gens subjectiva.
- Saviesa. Intel·ligència global de la transcendència. Síntesi viva. Utopia
ideal. Integració d’ideologies. Integració d’esperits. “Sofia”.
- Veí judicial directe: Legisprudència.
- ( = 712, 736, 822 ).
817.- Inspiració: categoria del tot oficial, del tot fonamental i mig subjectiva.
- Intel·ligència profunda. Musa. Ciència infusa. Geni.
- Veí testimonial directe: Filosofia.
- ( = 821 ).
820.- Compromís radical: mig oficial, del tot fonamental i mig subjectiu.
- Lliurament sense condicions de tota la pròpia vida al servei del poble.
“Monjos guerrers no violents”. Vots o ofrenes. Monestirs. Ràbides. Aixrams
gandhians. Conjurats.
- Veí testimonial directe: Unanimitat.
821.- Inspiració: categoria del tot oficial, del tot fonamental i mig subjectiva.
- Intel·ligència profunda. Musa. Ciència infusa. Geni.
- Veí testimonial directe: Filosofia.
- ( = 817 ).
822.- Filosofia: categoria del tot oficial, del tot fonamental i no gens subjectiva.
- Saviesa. Intel·ligència global de la transcendència. Síntesi viva. Utopia
ideal. Integració d’ideologies. Integració d’esperits. “Sofia”.
- Veí legal directe: Legisprudència.
- ( = 712, 736, 816 ).
823.- Codis i llibres sagrats: categoria mig oficial, del tot fonamental i no gens
subjectiva.
- Dipòsits orals, escrits, documentals i monumentals de la tradició i de la
innovació.
- Veí legal directe: Organisme independent.
- ( = 735 ).
824.- Unanimitat: categoria no gens oficial, del tot fonamental i no gens
subjectiva.
- Fusió d’ànimes. Concòrdia fonamental. Sentiment oceànic. Esperit únic
universal. Efecte de la sobirania. Possibilita el compromís radical. Vera pau.
- Veí ecològic directe: Sobirania pública.
- ( = 324, 434, 734 ).
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825.- Contemplació col·lectiva: categoria no gens oficial, del tot fonamental i
mig subjectiva.
- Diàleg amb la transcendència. Connexió amb l’esperit d’unió universal.
Contemplació.
- Veí ecumènic directe: Conquestes col·lectives.
- ( = 433 ).
826.- Esperit col·lectiu: categoria no gens oficial, del tot fonamental i del tot
subjectiu.
- Superació de l’ànima o esperit propi de cada comunitat. Obertura
transcultural. Meditació. Dimoni / àngel. Espiritisme. Animisme.
- Veí ecumènic directe: Litúrgia.
- ( = 426, 432, 832 ).
827.- Aclamació: categoria mig oficial, del tot fonamental i del tot subjectiva.
- Accés al testimoni per entusiasme/terror, per festa/tortura, etc.
- Veí testimonial directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 831 ).
830.- Lideratge carismàtic: domini mig oficial, mig fonamental i del tot
subjectiu.
- Dirigent suggestiu, fascinant. Cabdill. Líder. Capdavanter. Pal de paller.
- Veí testimonial directe: Subjecte públic.
831.- Aclamació: categoria mig oficial, del tot fonamental i del tot subjectiva.
- Accés al testimoni per entusiasme/terror, per festa/tortura, etc.
- Veí testimonial directe: Esperit col·lectiu.
- ( = 827 ).
832.- Esperit col·lectiu: categoria no gens oficial, del tot fonamental i del tot
subjectiva.
- Superació de l’ànima o esperit propi de cada comunitat. Obertura
transcultural. Meditació. Dimoni / àngel. Espiritisme. Animisme.
- Veí ecumènic directe: Litúrgia.
- ( = 426, 432, 826 ).
833.- Ànima col·lectiva: categoria no gens oficial, mig fonamental i del tot
subjectiu.
- Esperit d’unió propi de cada comunitat. Junyeix les diferents tendències
del psiquisme social. Església (grega). Concentració.
- Veí ecumènic directe: Ànim popular.
- ( = 425 ).
834.- Subjecte públic: categoria no gens oficial, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Llibertat i responsabilitat globals. Jo col·lectiu. Persona col·lectiva.
Qui decideix. Independència. Emancipació. Maduresa.
- Veí comunitari directe: Opinió pública.
- ( = 134, 424, 524 ).
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835.- Voluntat pública: categoria mig oficial, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Hàbit o força de voluntat política. Voluntat de servir i millorar el poble.
Secretaria general de partit.
- Veí parlamentari directe: Diàleg públic.
- ( = 523 ).
836.- Intel·lectuals: categoria del tot oficial, no gens fonamental i del tot
subjectiva.
- Consells dels opinadors independents creatius.
- Veí parlamentari directe: Grups parlamentaris.
- ( = 516, 522, 812 ).
837.- Anunci i denúncia: categoria del tot oficial, mig fonamental i del tot
subjectiva.
- Anunci. Denúncia. Auguri. Oracle. Profecia. Lloança. Protesta.
Aprovació o condemna “moral”. Resposta a consulta.
- Veí testimonial directe: Intel·lectuals.
- ( = 811 ).
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