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Resum:
L’humanisme tecnològic representa l’aposta per un avenç de les tecnologies i la
innovació que es comprengui des de la centralitat de l’humanisme i les necessitats
de les persones. En aquesta peça, introdueixo aquest concepte aplicat a les ciutats
que, en els nostres temps, representen els majors laboratoris d’innovació
ciutadana. La centralitat que està adquirint l’espai digital, accelerada després de
l’esclat de la pandèmia, demana una major reflexió sobre la consciència dels riscos
de seguretat que comporta aquesta nova esfera, que al seu temps reclama més
pedagogia per a la conformació d’una nova ciutadania digital que mantingui els
principis de l’humanisme tecnològic.
Crec fermament que la ciutat metropolitana de Barcelona té el potencial necessari
per a liderar el debat sobre l’humanisme tecnològic. El seu entramat geogràfic, la
feina feta en els últims anys, l’ecosistema emprenedor i la seva vocació de ciutat
metropolitana són les principals raons que destaco. Per fer-ho possible, en l’article
proposo tres missions: col·laboració, aliances i enfortiment. Necessitem una
autorregulació de la ciutadania, tant a nivell individual com corporatiu; necessitem
una aliança ciutadana-corporativa, publicoprivada entre governs (locals, regionals,
estatals i supranacionals) i les grans forces de pensament i representació
polítiques, amb les corporacions globals; i, per últim, necessitem avançar en
l'enfortiment normatiu global, en una nova governança de l'ecosistema digital
global.
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1. L’humanisme tecnològic com a solució als
reptes globals... i metropolitans.
L’humanisme tecnològic és la possibilitat d’una existència plena i garantida
enmig d’una revolució tecnològica en un procés tan accelerat com l’actual. El
ritme frenètic dels avenços tecnològics ens obliga a aturar la maquinària en un
moment tan crític com l’actual per fer-nos les següents preguntes: com hem
arribat a aquest punt? És aquest el tipus de progrés tecnològic i social que
volem? Quins reptes té el ritme d’innovació actual? Podem fer alguna cosa,
com a societat, per conduir aquesta revolució digital?
Posar en dubte tot allò que ens envolta és, des de fa segles, una actitud sana per a
la reflexió sobre el futur. Ja Descartes, inspirat en les meditacions de Sant Ignasi,
en un moment de novetats i innovacions de la història, va optar per posar en
qüestió tot allò que l’envoltava per trobar la fórmula de discernir la veritat.
D’aquesta mateixa manera, la humanitat necessita, ara més que mai, trobar la
fórmula que faci sostenible el progrés tecnològic i no l’allunyi del fi pel qual va ser
creat: millorar la qualitat de vida de les persones.
Lluny de ser una lectura distòpica, aquest article proposa una revisió d’allò que
és contrari a la distòpia, però també a la utopia: la revisió d’allò que és
desitjable i necessari. El paraigua de l’humanisme tecnològic és la fórmula que
permet fer aquesta revisió tan necessària per a un moment com el present.
La revolució digital ha de ser revisitada mitjançant una agenda
humanitzadora i ètica que dissenyi un conjunt de polítiques públiques
centrades en allò que és humà. El desenvolupament d’un capitalisme de
plataformes ha propiciat una automatització sense regles de l’economia, plantejant
una sèrie de reptes globals que afecten l’estabilitat del nostre model de creixement
i, fins i tot, la viabilitat de la democràcia liberal i de mercat.

En resum, la tecnologia pot millorar l’eficiència energètica i els nostres
recursos, l'economia circular, desigualtats socials i millorar altament la
nostra qualitat de vida, però, també, presenta grans reptes que hem de saber
orientar, com a societat.
En paraules de Hans Jonas, a Das Prinzip Verantwortung: «La tecnologia moderna
ha introduït una escala, uns objectes i unes conseqüències tan noves que el marc
de l'antiga ètica ja no pot contenir». Davant del monopoli de les grans empreses
tecnològiques i el clima de preocupació actual sobre la privacitat de les dades,
necessitem un espai que impulsi una resposta ètica que subordini la tecnologia al
benestar de la ciutadania. I aquest espai són les ciutats.
Actualment, estem veient com el nombre d’experiències internacionals es consolida
al voltant de diferents models urbans basats en l’ús democràtic de la tecnologia. En
un marc on les metròpolis són institucions proclius per a gestionar els riscos de la
postmodernitat, l’única solució per construir una metròpoli del futur ha de
passar per la guia de l’ètica digital. Per això, les agendes metropolitanes han
d’assumir la tecnologia com una eina cívica, i no distòpica. Per això, la Barcelona
metropolitana ha de protagonitzar una revolució humanista que proveeixi de
sentit cívic les eines tecnològiques, i s’ha de fer a escala metropolitana.
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⎯ CENTRALITAT DIGITAL. El món digital i tecnològic ha adquirit una

centralitat en les nostres vides. Des dels nostres dispositius mòbils,
l’àmbit laboral o els processos de decisió democràtica, tots
impliquen, en una mesura o altra, la participació de noves
tecnologies. Per tant, si la tecnologia ocupa un espai tan rellevant en
les nostres vides, hem de ser capaços, com a societat, d’impulsar un
debat en aquesta direcció que limiti i delimiti les fronteres d’allò que
podem i no podem fer en l’esfera digital. De la mateixa manera que

ens hem dotat d’un pacte social que regeix la nostra manera de
viure en comunitat, també hem d’adaptar aquest pacte en la nova
esfera digital, així com per a les noves eines socials que representen
les tecnologies emergents. La regió metropolitana, de nou,
representa una oportunitat per impulsar una acció coordinada que
tingui la digitalització com a centre de transformació ciutadana.

⎯ PROTECCIÓ DIGITAL. Com a ciutadans i ciutadanes d’aquesta nova
societat digital, hem d’apostar per una tecnologia que es posi al
servei del nostre benestar i la nostra qualitat de vida, que resolgui els
nostres reptes diaris i que permeti una major inclusió i sostenibilitat
en les nostres infraestructures democràtiques. Tanmateix, això no
pot ser a qualsevol preu. Una societat tecnològica i humanista ha de
protegir la ciutadania, garantint els seus drets individuals, tant físics
com digitals, i assegurant el compromís de les empreses i les
administracions públiques. Hem d’assegurar-nos sistemes de

protecció i seguretat que no posin en perill totes les garanties
democràtiques que tant ens ha costat aconseguir. Així mateix, també
hem de ser capaços d’impulsar una xarxa (a poder ser, metropolitana)
de connexió, infraestructures i espais que permetin a tothom aquesta
seguretat i protecció digital, tant de protecció contra els seus

possibles desafiaments com de promoció cap a aquelles eines que
poden ajudar a desbloquejar reptes persistents d’inclusió i
participació.
⎯ PEDAGOGIA DIGITAL. En una societat on la tecnologia avança de

forma exponencial i la nostra participació en aquesta ho fa de forma
lineal, cal ser conscients de la necessitat d’una bona pedagogia
digital. En contra de les bretxes d’accés i ús que existeixen
actualment en l’esfera digital, com a societat hem d’impulsar un
debat constructiu que permeti incloure tothom i donar veu a tota la
ciutadania per impulsar una transformació que no deixi a ningú
enrere.
⎯ CIUTADANIA DIGITAL. La interrelació dels nous avenços tecnològics
i la consciència d’una centralitat humana en aquests progressos serà
el moment de consolidació d’una nova ciutadania digital, que permeti

impulsar una revolució que posi els primers al servei del segon
objectiu, on la tecnologia sigui una eina per impulsar la vocació
humanista de les nostres democràcies. Necessitem un compromís
de tots els actors i nivells de la nostra societat i administració per
conformar els límits i característiques d’aquesta nova ciutadania. Els
processos participatius de Barcelona Demà son una oportunitat per
impulsar i promoure el debat sobre aquesta nova ciutadania digital, el
que en volem i el que n’esperem, així com què podem fer per fer-la
possible.
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Experiència pròpia en el tema.
Des de fa uns anys, una de les meves línies de principal interès i ambició ha estat,
justament, la de l’humanisme tecnològic. El primer pas va ser l’any 2014 amb la
presentació del meu llibre Tecnopolítica, on reflexiono sobre les interseccions entre
la tecnologia i la política, a partir del qual vaig impulsar també el projecte sobre la
matèria, sota el nom de tecpol. Durant els anys següents, desenvolupo una sèrie
de col·laboracions amb bancs i universitats de l’entorn barceloní i llatinoamericà,
treballant conceptes com les tendències del futur del treball, la Intel·ligència
Artificial, la bretxa digital, la seguretat i la privacitat de les dades o els potencials
ètics aplicats a l’entorn digital i les xarxes socials.
A partir de l’any 2020 consolidem aquests conceptes en diferents entorns, com el
cicle del Cercle d’Economia «Barcelona Capital Global de l’Humanisme
Tecnològic», que impulso conjuntament amb el pensador José María Lassalle; o la
sessió de la Mobile Week Sabadell 2020, on faig una presentació sobre «IA, ciutats
i ciutadania», on centràvem la reflexió de les noves tecnologies des d’una
perspectiva metropolitana. Pocs dies després, ens confinàvem a les nostres llars
per causa d’una experiència epidemiològica sense precedents. Per sort, a finals de
2020 vàrem poder dur a terme el Foro de Humanismo Tecnológico a ESADE, una
trobada mundial pionera en aquest marc, que va permetre conversar sobre
tecnologia i ètica amb personalitats de l’àmbit polític, empresarial i de la societat
civil de Barcelona i l’Àrea Metropolitana.

2. La capacitat de Barcelona per liderar el
debat sobre humanisme tecnològic en clau
metropolitana.
Les ciutats porten sent, des de fa uns anys, els nous laboratoris d’innovació. I
les àrees metropolitanes generen un efecte multiplicador a les capacitats de
les ciutats. Més enllà de la proposta de les smart cities, la realitat natural de les
ciutats com a espais de gran concentració de població, idees, empreses i
institucions, amb normes més flexibles que en altres nivells d’organització, amb un
contacte més participatiu i proper a la ciutadania es presenten com a escenaris
perfectes per a l’inici d’una revolució estructural i infraestructural com demanen els
avenços tecnològics. Ciutats com Songdo, Toronto, Amsterdam o Tampere ja han
mostrat les viabilitats de les ciutats com a espais on la tecnologia pot experimentar
la seva disposició a les necessitats humanes, però hem de fer un pas més
endavant.
La Barcelona metropolitana ha d’impulsar aquest debat com a capitalitat
global de l’humanisme tecnològic. L’àrea metropolitana barcelonina presenta
uns atributs únics i singulars que permeten posicionar la metròpoli com un centre
d’innovació, d’intercanvi i de debat entre idees i propostes de tots els sectors.
L’Humanisme Tecnològic com a proposta transversal per a la ciutat és una
oportunitat per la ciutat comtal que no podem deixar perdre. A continuació,
exposaré els principals atributs que fan a Barcelona la metròpoli idònia per
esdevenir capital global de l’humanisme tecnològic.
⎯ ENTRAMAT GEOGRÀFIC DE LA REGIÓ METROPOLITANA. Com a
capital de la Mediterrània i situada a prop dels Pirineus, la situació
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geogràfica de la regiò metropolitana barcelonina es troba en un punt
d’intersecció entre Europa i Àfrica, entre el mar i la muntanya, entre la
ciutat i el camp. Una metròpoli a prop de tot i propera a tothom. En
paraules de Josep Vicent Boira, Barcelona, dins la regió
euromediterrània, forma part d’una regió urbana dinàmica i
entrellaçada, ben connectada, més sostenible i al servei de les
persones.
El Port de Barcelona, la Zona Franca, l’Aeroport del Prat, el Mobile World
Congress, la Fira de Barcelona, la confluència d'espais amb la Via
Laietana i el seu enorme potencial (amb els edificis de Correus, CCOO,
UGT ...), l'Estació de França i l'alliberament de la via fèrria, així com el
futur parc científic de la Ciutadella i la UPF, els edificis del Pier 01 i 03, el
districte 22@, el campus de la UPC o la zona de les Tres Xemeneies són
alguns dels punts pioners i innovadors de la ciutat, que poden acompanyar
aquesta vocació cap a la transformació de l’humanisme digital de la
metròpoli. Però el que també hem d’entendre és que la Colònia Güell de
Santa Coloma de Cervelló, l’Aeoroport del Prat, el Tecnocampus de
Mataró, el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc Agrari del Baix Llobregat, La
Maquinista o la Zona Universitària de Bellaterra han de ser compresos
com a fronteres de la Gran Barcelona Metropolitana.
Factors com aquests evidencien la fortalesa d'un model urbà capaç de
convertir la metròpoli en capital de la mediterraneïtat digital i, des
d'aquesta fortalesa, aspirar a compartir el lideratge global de l'humanisme
tecnològic amb una altra xarxa de ciutats del món. En aquest sentit, hem
de creure i apostar per l'establiment d'una aliança metropolitana que
segueixi, en termes territorials, una lògica lineal, en xarxa i menys
centrípeta. El sentiment de pertinença i identificació que promou una
franja de naturalesa lineal contribuirà a reforçar el vincle entre tots els
municipis metropolitans. En la mesura que ets línia i node, és més fàcil que
siguis xarxa. Tenim un possible relat? Sincerament, crec que sí.

⎯ NO COMENCEM DE ZERO. Com assenyalava l’Anna Olsina, a The New
Barcelona Post, «Catalunya ha estat sempre un país d’emprenedors.
Malgrat haver perdut pes polític, continua tenint els centres operatius on té
lloc la innovació i el desenvolupament». L’esperit comercial de la regió,
sumat a la seva gran xarxa de centres d’investigació pioners de la
regió barcelonina, fa de l’humanisme tecnològic, no solament una
estratègia puntual, sinó un paraigua de pensament que engloba tots
aquests actors i els posiciona en el debat sobre les qüestions relacionades
amb la tecnologia, l’ètica i la nostra orientació cap al benestar i qualitat de
vida de la ciutadania.
Hi ha un creixent interès per reconduir l'impacte tecnològic i
canalitzar el desenvolupament digital de manera que la metròpoli
pugui convertir-se en capital global de la mediterraneïtat digital. És
una vocació des de la qual cal portar esdeveniments internacionals,
promoure les col·laboracions publicoprivades i alinear-nos en un objectiu
comú: aprofitar les potencialitats i els actius ètics i tecnològics de la gran
Barcelona per convertir-la en fòrum de coneixement, seu física, node
digital, hub d'innovació i aspirar, sense complexos, a ser capital global de
l'humanisme tecnològic.
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En paraules, abans de la pandèmia, de Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia
d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports, Coordinació Territorial i
Metropolitana i Benestar Animal: «Barcelona pot aspirar a liderar part
d’aquests debats transcendentals, alhora que continua impulsant el seu
ecosistema digital per fer de la nostra metròpoli el lloc més estimulant,
dinàmic i exigent per a la nova economia». Ara, en el context d’una
pandèmia sense precedents, aquesta necessitat es fa més forta que mai.
Escoles de negoci d'alta reputació, un ric i divers sistema de recerca
universitari, la vitalitat del nostre activisme sociotecnològic, així com
l'efervescent capitalitat de startups o la capacitat d'atracció de grans
inversions en coneixement, fan de Barcelona la metròpoli perfecta per a
impulsar, de manera creativa, aquests debats ètics.
⎯ ECOSISTEMA EMPRENEDOR. Barcelona és una de les metròpolis
europees que més ràpidament està pujant en els rànquings d’inversió per
startups. L’estil de vida de barceloní, el seu model urbà particular, la
qualitat de vida, l’alimentació i serveis, i l'oferta cultural la fan un pol
d’atracció de talent tecnològic únic a Europa. Segons l’informe State of
European Tech, entre 2013 i 2018 la metròpoli va atraure més de 2.620
milions de dòlars en inversions de capital privat, sent la cinquena font de
capital de risc d’Europa i situant-se per davant de Madrid, Dublín i
Amsterdam.
L’estudi Startup Hetmap Europe situava Barcelona com un dels tres millors
hubs tecnològics d’Europa, juntament amb Londres o Berlín. Aquesta
posició no és menor, ni aleatòria: és el resultat d’un esforç col·lectiu i
d’anys de treball per la consciència compartida de la necessitat que la
nostra regió única i singular.
⎯ VOCACIÓ DE CIUTAT METROPOLITANA. Tal com recull el nou Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), Barcelona aspira a la
cooperació amb la resta de municipis de la regió metropolitana, com
a via per encarar reptes com la sostenibilitat ambiental, poder servir a
les necessitats de la ciutat real dels 5 milions de persones, les
persones que realment habiten i treballen a la metròpoli barcelonina.
També és la perspectiva que permet a Barcelona competir amb altres
ciutats globals.
Les metròpolis poden i han de ser el laboratori cívic per a
protagonitzar una revolució humanística que doni sentit cívic a les
distòpies tecnològiques. No volem ciutats molt intel·ligents i poc
humanes, sinó tecnologia al servei del projecte cívic de la ciutat.
L’humanisme tecnològic i la seva capacitat per a involucrar els principals
sectors econòmics de la metròpoli (turisme, indústria, hubs logístics,
acadèmia, investigació, emprenedoria…), sumada a la capacitat de
generar una esfera de conscienciació i empoderament de la ciutadania en
els aspectes digitals (fet que ja s’ha iniciat, per exemple, des de programes
com STEAM BCN de l’Ajuntament de Barcelona), fan de l’entramat
metropolità barceloní un espai únic on fer créixer i alimentar aquesta
vocació de ciutat i territori.
⎯ SEU/NODE/CAPITAL. En definitiva, la Barcelona metropolitana pot
convertir-se en un fòrum global on s'estudiïn i s'assagin els drets de la
ciutadania en qüestions sobre la privacitat de dades, els límits a les grans
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corporacions tecnològiques, la robòtica, la computació quàntica o el
desenvolupament de la Intel·ligència Artificial, entre altres. Europa corre el
risc de ser el parc temàtic i geriàtric del món, si no ho som ara.
L'ecosistema digital, polític i cultural de Barcelona és una oportunitat que
necessita un relat que l'activi. Hem de recordar, també, que si la metròpoli
de Barcelona no abraça aquesta idea, altres nuclis urbans poden
capitalitzar-la. Deixar perdre aquesta oportunitat seria, a parer meu, un
gran fracàs per a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Ens trobem, per tant, en un context en el qual es dibuixa una oportunitat
perfecta per a aprofitar els actius de Barcelona i donar forma a la transformació
digital, posicionant la metròpoli barcelonina com a líder global en humanisme
tecnològic.

3. Missions.
La metodologia de Mariana Mazzucato, basada en missions, permet posar-nos
objectius concrets per a avançar en la consecució d’una Barcelona del Demà que
inclogui tots els temes discutits i qüestionats en aquest document. En aquest sentit,
i amb una voluntat de deixar molt clares les ambicions de la ciutat en la direcció de
l’humanisme tecnològic, proposo tres missions:
1. COL·LABORACIÓ. L'autoregulació de la ciutadania individual i
corporativa. La pressió conscient i compromesa dels usuaris/usuàries,
consumidors/es i ciutadania per a formular les seves demandes i limitacions
efectives contra l’excés de poder de les corporacions pot ser un gran actiu
en la conformació d’una ciutadania digital compromesa i participativa. En
clau metropolitana, hem d’impulsar totes aquelles activitats, iniciatives
i propostes que permetin generar una xarxa crítica, formativa i
constructiva on la ciutadania prengui un rol líder en la conformació de
les normes i del terreny de joc digital, que no deixi a ningú enrere i que
empoderi digitalment els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat
metropolitana.
2. ALIANCES. Una aliança ciutadana-corporativa, publicoprivada entre
governs (locals, regionals, estatals i supranacionals) i les grans forces
de pensament i representació polítiques, amb les corporacions
globals. Una aliança per a garantir l'interès general i el bé comú que avui,
lamentablement, no es pot garantir només des de la política democràtica.
En aquest sentit, els recents manifestos de CEO i líders de l'economia
digital, que advoquen per l'humanisme en el centre del desenvolupament
tecnològic, em semblen esperançadors. Ens mereixem un millor
reconeixement i entusiasme des de la política.
3. ENFORTIMENT. Avançar en l'enfortiment normatiu global, en una nova
governança de l'ecosistema digital global. En aquest sentit, les
metròpolis globals, com Barcelona, poden jugar un paper decisiu per
explorar i dissenyar models de governances democràtiques. Explorem,
també, iniciatives com dotar-nos d'una «Constitució Digital Global» per als
nous drets, però també noves responsabilitats que, com a ciutadania activa i
participativa, hem de prendre per a construir, entre tots i totes, una nova
ciutadania digital i tecnològica que recordi la centralitat de les
persones a partir de la governança transparent i inclusiva.
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Capacitació digital: Com hauria de ser
o com hauria de canviar la qüestió de
l’humanisme tecnològic per assolir una
metròpoli intel·ligent al 2030?
Cicle de la Metròpoli Intel·ligent.
Autoria: Sílvia Luque, Sandra Gómez i Hungria Panadero, Fundació Ferrer i Guàrdia.
Data: 18/05/2021

Resum:
El 2020 s’han accelerat tot un seguit de transformacions ja apuntades en la
conceptualització de la 4a revolució industrial. L’acceleració del procés de
digitalització a partir de la seva irrupció en totes les esferes de la vida quotidiana ha
permès posar de manifest les enormes desigualtats d’accés, d’ús i d’aprofitament
dels recursos digitals que s’expressen en el conjunt de la ciutadania. Aquestes
bretxes digitals tenen el seu origen en condicionants de caràcter social, però alhora
tenen la capacitat d’impactar en aquests mateixos condicionants ampliant-los i
reforçant les desigualtats d’origen. La inclusió social passa avui dia per l’abordatge
de les desigualtats digitals. Per a la seva mitigació cal tenir en compte la
interseccionalitat dels eixos de desigualtat i ajustar els abordatges als diferents
col·lectius, des d’una perspectiva crítica i tecnoètica i des d’una aproximació
interinstitucional. En aquest document apuntem alguns elements per al debat
sobre la urgència de la capacitació i l’acompanyament digital, per assolir la inclusió
social.

L’any 2020 ha estat l’any de la pandèmia, un any de profundes transformacions en
les nostres maneres de viure, de les que encara no hem acabat de constatar
l’impacte a llarg termini. Aquest any hem experimentat la globalitat, com
probablement no havíem experimentat mai. I alhora han emergit fronteres on no
hauríem imaginat que es podia erigir un límit. Segurament, l’impacte més clar i
(amb més continuïtat) en la nostra quotidianitat ha estat el que s’ha produït a partir
de l’acceleració de la digitalització de tots els processos de la vida
quotidiana. L’acceleració de la digitalització s’ha experimentat a l’esfera relacional,
en l’educació, en el treball, en el consum, en l’oci, en l’àmbit participatiu, etc.
Aquestes transformacions comporten enormes oportunitats. Un dels
principals impactes d’aquest procés és que redibuixa el concepte de
proximitat. Alguns sectors d’ocupació han pogut trencar la lògica de la
presencialitat al lloc de feina, aportant major flexibilitat, contribuint a la conciliació,
transformant la mobilitat. En l’àmbit educatiu, el desplegament de la formació digital
facilita l’accés, trencant barreres territorials i podent reduir-ne els costos. A nivell
relacional, s’amplien les possibilitats de generar comunitats per afinitats i
interessos. També s’han ampliat i diversificat les formes d’atenció a les persones
(atencions i orientacions telemàtiques) que permeten adaptar-se als tempos i
necessitats específiques dels usuaris/àries.
Pel que fa a l’àmbit participatiu, moltes administracions han entès que les
eines digitals suposen una oportunitat per apropar-se als ciutadans/anes. La
crisi de confiança en la política i en les institucions, i la desafecció que comporta,
afebleix la democràcia representativa. Diverses lleis, tant a nivell català com
estatal, regulen l’obligació de transparència i d’informació de les administracions,
per tal de fer un reapropament a la ciutadania.1 Però més enllà d’aquest esforç per
esdevenir transparents, cal avançar en la capacitat de la ciutadania d’incidir en
allò públic a partir d’obrir espais de participació ciutadana efectius, amb
capacitat d’incidència sobre aspectes que tinguin rellevància en el seu entorn
o en les seves condicions de vida. En l’àmbit de la participació, moltes
administracions han entès que cal fer l’aposta per eines de participació digitals,
aquestes poden ampliar la cobertura, facilitar la participació de col·lectius que
sovint no participen, millorar les possibilitats de combinar participació i conciliació,
etc. Volem destacar les apostes de les administracions catalanes per afavorir l’ús
de plataformes de participació ciutadana, com la plataforma Decidim2, una eina de
software lliure que facilita les condicions per a que la ciutadania pugui participar.
Cal però, que els processos de participació engegats per les administracions
tinguin presents els requisits de qualitat democràtica.3 Tot i que l’eina per si
sola no garanteix que la ciutadania vulgui, ni sàpiga participar. Que la ciutadania
estigui motivada per participar (vulgui), que existeixin les opcions de participació i
els canals (pugui) i que estigui capacitada per participar (sàpiga), seran les
condicions necessàries per a que es produeixi una participació efectiva.

1 A nivell estatal trobem la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i a nivell català, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
alguns aspectes de la qual han estat recentment concretats en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el
dret d'accés a la informació pública.
2 A partir de la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona es crea el 2016 la plataforma Decidim.Barcelona que un any més
tard s’estén a altres municipis, com a Decidim. La Diputació de Barcelona l’incorpora al seu catàleg de serveis i
posteriorment ho fa la Diputació de Girona. El 20 de maig de 2021 el Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència ha presentat la plataforma ParticipaCatalunya, basada en Decidim que donarà servei als
municipis que no queden coberts actualment.
3 Compartim la presentació al l’informe: Processos innovadors de democratització. Anàlisis d’experiències participatives
des de l’àmbit local. Barcelona 2019, Decidim Fest. Disponible en línia:
https://www.ferrerguardia.org/download/SilviaLuque_DFest.pdf
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Tot i les oportunitats que ofereix l’acceleració de la digitalització i la seva
extensió en molts dels àmbits de la nostra experiència, els riscos també s’han
fet palesos amb claredat. Tal i com apunta Olearte, tot i les innegables
oportunitats que representen les TIC, inclús en relació a la millora de vida
generalitzada, aquestes per si mateixes no constitueixen un remei per a les grans
fractures socials, sinó que, ans al contrari, poden incidir en un agreujament de les
bretxes socials preexistents.4 En aquest mateix sentit, el Banc Mundial apunta que
l’economia digital no està reduint la desigualtat, i fins i tot podria estar fent-la
major.5 L’experiència del 2020 ha permès posar en evidència i situar a l’agenda
pública la necessitat d’abordar les desigualtats digitals.
La conceptualització de les bretxes digitals ha anat avançant a mesura que
s’estenia el seu ús. Tot i que inicialment s’ha associat el concepte de bretxa a
l’accés a dispositius i a connectivitat (bretxa entesa com “la separació entre aquells
que tenen accés a les noves tecnologies i aquells que no”6) s’ha tendit cap a una
conceptualització que incorpora la importància de generar les oportunitats per
a l’ús (“l’accés a la tecnologia és inútil sense les habilitats, els coneixements i el
suport per utilitzar-la de forma eficaç”, Selwyn, 20047), fins a una tercera
conceptualització que posa l’èmfasi en la capacitat d’apropiació de les eines i
els aprofitaments que se’n deriven (“allò més important sobre les TIC no és la
disponibilitat del dispositiu informàtic o la línia d’Internet, sinó la capacitat de les
persones per fer ús d’aquest dispositiu i línia per participar en pràctiques socials
significatives”8. Actualment parlem de 3 dimensions de la bretxa digital: la
bretxa d’accés, la bretxa d’ús i la bretxa de qualitat d’ús o d’aprofitament.9
Quant a l’accés, si bé en els darrers anys s’ha generalitzat l’accés a les TIC,
principalment a través dels smartphones, no podríem parlar d’una bretxa d’accés
superada. L’any 2020 en el 99% de les llars catalanes es té accés a un
smartphone, mentre el percentatge que compta amb ordinador és del 86% i del
65% a les llars amb ingressos inferiors als 900€. La manca d’accés a un ordinador
no és una qüestió menor (i ho hem pogut veure clarament en la situació que hem
viscut el darrer any, especialment entre els/les joves que han vist com la llar es
convertia en el seu únic espai d’accés a la formació) en tant que implica que hi ha
tota una sèrie d’usos específics que no es podran realitzar, el que, al seu torn,
implica que també hi haurà tota una sèrie d’habilitats i competències que no es
podran desenvolupar. El mateix succeeix si ens fixem en l’accés a la xarxa (un 3%
del total de llars no té accés, un 12% en el cas de les llars amb menors ingressos),
això és especialment visible també en les llars monomarentals10.
Però més enllà, observem que el fet de tenir accés a les noves tecnologies no
redueix les desigualtats, per si sol; sinó que existeixen altres elements que
actuen com a barreres i que impacten en els usos digitals com els
coneixements i les destreses necessàries per poder utilitzar-les. Aquestes
4

Olearte, S. (2017) Brecha digital, pobreza y exclusión social. A: Temas Laborales: Revista andalusa de Trabajo y
bienestar social. núm. 138/2017 pàgs. 285-313.
5 Esteve, F. (2016) “Tecnologia i desigualtat. La concentració de riquesa en l’economia digital” a CCCB LAB Dossier
Internet al Món [en línia]. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Maig. Disponible a:
<http://lab.cccb.org/ca/tecnologia-i-desigualtat-la-concentracio-de-riquesa-en-leconomia-digital/>

NTIA (1999) “Falling through the Net: Defining the Digital Divide” United State Departament of
Commerce, pp. 14. Disponible en línea a: https://www.ntia.doc.gov/report/1999/falling-throughnetdefining-digital-divide
6

7 Selwyn, N. (2004) “Reconsidering Political and Popular Understandings of the Digital Divide” a New
Media and Society, Vol. 6, pp. 341-362. Pàg. 348
8 Warschauer, M. (2002) “Reconceptualizing the Digital Divide” a First Monday, Vol. 7, Núm. 7. Pàg. 4
9 Gómez, S. et altres, “Bretxes digitals i educació. Usos de les TIC en l’aprenentatge, usos socials de les pantalles i xarxes
i noves bretxes digitals”. Fundació Ferrer i Guàrdia, Juny 2020. Disponible en:
http://ferrerguardia.org/images/informe_Bretxa_digital_educacio_vrevisio2020.pdf
10
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destreses són el resultat de la capacitació digital. I al seu torn, la capacitació està
vinculada a diferents formes de capital (econòmic, cultural, social), de forma que
davant un accés igualitari a dispositius i connectivitat, trobarem grans diferències
en relació al grau de competències i habilitats individuals o a la disposició
(motivació) a invertir esforç (condicionat aquest per l’edat, el gènere o les
experiències prèvies).
La tercera bretxa digital fa al·lusió a les desigualtats en els beneficis (socials,
culturals, econòmics, personals, polítics) que es poden obtenir en fer uns usos
determinats de les TIC i les xarxes. Així la bretxa digital de qualitat d’ús o
d’aprofitament fa referència a les diferències en els rendiments de l’ús d’Internet, a
la manca de capacitat de traduir en resultats favorables l’ús d’Internet.
La teorització de la tercera bretxa digital apunta que el capital digital està
condicionat, com hem apuntat, pel capital econòmic, social i cultural, però alhora el
capital digital produeix una sèrie d’activitats que al seu torn poden impactar en el
capital social, cultural i econòmic, a partir d’una relació circular i d’interconnexió.
Així podem dir que les bretxes digitals, ho són només superficialment perquè, a la
pràctica, observem que són una nova expressió de les desigualtats socials, que
les retroalimenta i les amplifica.
Arribats a aquest punt, i donada la transcendència dels impactes que pot tenir a
llarg termini, cal posar a l’agenda pública i desenvolupar polítiques per al seu
abordatge. L’abordatge de la bretxa digital és complex, perquè en la seva
configuració incideixen els elements de l’estratificació social (recursos econòmics,
capital cultural, capital social, etc.) l’impacte dels quals és complex neutralitzar. No
obstant, cal que la nova derivada que suposa el fet digital s’abordi de forma
específica, sense deixar de tenir en compte la necessitat d’abordar aquests
altres aspectes de caràcter més estructural.
Centrats en l’atenció de les desigualtats digitals, per una banda caldria explorar i
avançar en totes aquelles mesures que facilitin l’accés a la xarxa; cal una
transformació de la concepció d’Internet com a bé de consum a una concepció que
el situï com a bé públic, com un bé essencial; cal entendre l’accés i l’ús com un dret
a garantir. Cal estudiar i desenvolupar la proposta dels bons socials, com ja
existeixen experiències amb la llum o l’aigua o el desenvolupament de xarxes
d’accés a Internet assequibles.
Si bé l’accés és una condició necessària, no és una condició suficient, com hem
apuntat. Cal que l’accés estigui acompanyat de mesures de capacitació digital
i d’acompanyament. Quins elements creiem que cal que siguin presents?

Sobre els continguts:
Hi ha un primer nivell que implica acompanyar els ciutadans i ciutadanes en
la resolució de les seves necessitats bàsiques sovint relacionades als
diferents requeriments dels tràmits administratius, en un context en que
l’administració ha intensificat aquesta via de relació amb la ciutadania, amb motiu
de la pandèmia. Però aquest suport assistencial és un primer estadi molt bàsic i
gairebé “essencial” que hauria de servir, com a via d’entrada per poder avançar en
estadis següents de capacitació. Per a que això succeeixi cal que aquests
espais tinguin una mirada comunitària i sobretot que estiguin interconnectats
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amb altres serveis que tinguin els recursos per donar continuïtat a la
capacitació i/o a l’acompanyament.
En un segon estadi, cal tenir en compte que sovint es posa l’accent en la
capacitació en competències de caràcter instrumental, aquelles vinculades a com
fer servir les eines, però, en canvi, cal posar l’accent en les competències
substancials; les competències relacionades amb els continguts, presenten una
major impacte en l’ús efectiu dels mitjans digitals. És més important el per a què es
capacita, cap a què s’orienta aquesta capacitació, que no pas quina destresa
s’adquireix. En l’objectiu de la capacitació s’ha de situar la millora de les
condicions de vida de les persones, i aquest objectiu es pot focalitzar en l’àmbit
laboral, en l’educatiu, en el relacional, etc., en funció de quines siguin les
necessitats de la persona que s’estigui capacitant. En aquest sentit, cal prendre en
consideració que no només fem referència a necessitats de capacitació
específiques, sinó que és necessari copsar que la capacitat digital ja no és
quelcom optatiu, sinó ans al contrari, quelcom essencial. La incorporació de
les TIC en la quotidianitat de la nostra societat, a través d'elements com l'Internet
de les coses, converteix en ineludible el desenvolupament de polítiques que
permetin la capacitació digital del conjunt de la ciutadania per a què tothom pugui
desenvolupar les qüestions bàsiques i quotidianes d'una societat que és digital.
Les transformacions en l’àmbit digital es produeixen amb molta celeritat, per tant un
element clau en la capacitació ha de ser el treball en el sentiment de
competència i en la motivació per a l’ús i l’adquisició de competències
digitals de forma continuada, per a la millora de les pròpies oportunitats. En
l’àmbit digital, és especialment pertinent incorporar el principi de “formació al llarg
de la vida”.
Volem traslladar també la importància de que la capacitació digital incorpori
elements d’educació crítica, el fet que la capacitació digital, en alguns estadis i
contextos hagi de ser bàsica no vol dir que hagi de ser acrítica. Internet no deixa de
ser la porta d’entrada a una gran indústria de programari, aplicacions i plataformes
d’un gran mercat, en el que unes poques empreses dominen bona part de
l’espectre. Les conegudes per l’acrònim GAFAM (Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft), són les grans empreses tecnològiques del moment en
provisió de continguts. Aquestes empreses són omnipresents en la nostra
experiència digital. Sovint el seu negoci es basa en l’ús de les nostres dades de
navegació11 o en la seva capacitat de captar la nostra atenció i la possibilitat
d’exposar-nos a la publicitat (amb la que obtenen grans beneficis)12. El gran
impacte que tenen en la nostra visió de la realitat, en l’amplificació o el silenci
de realitats i la seva manca de transparència i de governança democràtica, fa
necessari que la capacitació digital incorpori elements de reflexió crítica sobre el
marc de joc en que es desenvolupa i que s’explorin les alternatives de programari
lliure.
I l’educació crítica en l’àmbit de les TIC hauria d’incorporar, molt
especialment, aspectes relacionats amb la necessitat de garantir drets
vinculats al món digital, des dels drets a l’accés, drets de ciutadania, però també

11 La “Guía sobre el uso de las cookies” elaborada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que concreta l’article
22.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, avança en les garanties cap als
usuaris atès que obliga a l’obtenció del consentiment informat sobre l’ús de les cookies i per tant de les dades de
navegació de l’usuari, amb la finalitat d’assegurar que aquests són conscients de l’ús de les seves dades i de les finalitats
per a les que són utilitzats. Font: Guía sobre el uso de las cookies, Agencia Española de Protección de Datos, Juliol 2020
12 Segons el “Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales” de IAB Spain, la publicitat online es va consolidar el
2019 en la primera posició de tota la inversió realitzada en Mitjans (46,3% del total).
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a la privacitat i la seguretat, entre altres.13 Cal una reflexió profunda i compartida pel
conjunt de la ciutadania sobre com es configura la relació entre l’àmbit digital i el
ciutadà/ana i sobre la seva governança.

A quins col·lectius?
Els factors que incideixen en les desigualtats socials són els que incideixen
en les desigualtats digitals. Les llars amb ingressos inferiors, són les que
accedeixen en menor mesura a Internet, al seu torn hem identificat que el nivell
d’estudis i el capital social, són elements claus en els aprofitaments, per tant, en
l’abordatge de la capacitació segons col·lectius caldrà tenir en compte la
interseccionalitat d’eixos de desigualtat.
Dit això, i tenint present l’enorme heterogeneïtat de perfils i situacions, resultat
d’aquesta interseccionalitat, volem fer algunes aportacions concretes al voltant
d’alguns grups de població prioritaris. En primer lloc, volem destacar l’enorme
necessitat d’abordar les bretxes digitals en el seu conjunt, accés, ús i
orientació als aprofitaments, entre infància i adolescència. Els infants i joves en
situacions més vulnerables, disposen en menor mesura d’accés a l’ordinador des
de la llar, tenen menor autonomia de dades i han de seleccionar quins usos fan
amb les dades limitades de què disposen i, al seu torn, desenvolupen un menor
nombre d’habilitats que impacten en uns menors aprofitaments. Per tant,
destaquem aquest col·lectiu en primer lloc, per la importància que tindrà el seu
desenvolupament en capacitació TIC al llarg de la seva trajectòria. Si l’educació
ha d’esdevenir un mecanisme per igualar les oportunitats, ha d’incorporar de
forma urgent l’abordatge de les desigualtats digitals. Una certa interpretació del
concepte de nadius digitals14 ha provocat que durant molt de temps hi hagués una
certa sensació que pel fet de néixer en un entorn social digitalitzat, infants i joves
constituïen un col·lectiu que tenia solucionada la seva relació amb les TIC. Les
nostres anàlisis posen de manifest les enormes desigualtats internes dintre del
col·lectiu i no només això, sinó també com es redueix l’acompanyament en
l’àmbit digital a partir de l’adolescència (per manca de coneixement dels adults,
manca de competència...), fent-se aquest acompanyament principalment a través
del grup d’iguals. Més que nadius digitals, potser cal parlar d’“orfes digitals” i que
des de les diferents institucions s’assumeixi la responsabilitat de capacitació, però
també d’acompanyament en els usos de les TIC d’infants i joves.
En relació amb el gènere (i encara focalitzats en infància i joventut), s’observa
que les noies consideren tenir menors competències tant instrumentals, com
de creació de continguts que els nois, quant a la diversitat d’usos amb els nois
destaquen menor incidència del joc amb videojocs, i un major ús d’Internet per a
tasques escolars.15 També es recull una major incidència d’experiències
negatives en relació a aspectes de seguretat a Internet, en comparació amb els
nois16. Internet no és un àmbit exempt de les desigualtats de gènere que operen en
el conjunt de la societat. Des de una perspectiva àmplia, cal destacar també
l’escassa presència de dones en les carreres formatives i professionals

13 Dirs. De la Quadra, T., y Piñar, J.L., Sociedad digital y derecho, Boletín Oficial del Estado. Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y RED.ES, Madrid, 2018.
14 Prensky, M. “Digital natives, digital immigrants” On the Horizon. MCB University Press, Vol 9, núm 5. Octubre 2001.
Disponible en línia a: ttps://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
15 Gómez, S. et altres, 2020 (op. Cit) Pàgs 57-61.
16 Gómez, S. et altres 2020 (op. Cit) Pàg 63.
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STEAM17, molt vinculades al desenvolupament del sector TIC, i que previsiblement
seran les professions més demandades i millor valorades al mercat de treball de la
que s’està denominant com la 4a revolució industrial. Cal doncs un abordatge
amb perspectiva de gènere per eliminar les bretxes i obstacles que reforcen
les desigualtats de gènere també en l’àmbit online.
De forma molt breu, també volem mencionar la importància d’abordar la bretxa
digital entre les persones grans. Aquestes, accedeixen i cada vegada fan més ús
de les TIC; entre el 2010 i el 2020 el nombre de
persones de 65 a 74 anys que havien accedit a Internet en els darrers tres
mesos s’ha incrementat en més de 50 punts percentuals. També en les persones
grans es reprodueixen les desigualtats digitals vinculades als recursos: hi ha
accedit a Internet de forma diària el 41% de les persones de més de 75 anys que
resideixen en llars amb ingressos superiors als 2.500€, front al 9% del que compten
amb menys de 900€ mensuals.18 Aquest col·lectiu pot millorar la seva
quotidianitat si incorpora les avantatges que aporten les TIC a les seves
relacions, a la comunicació amb l’administració, a la cura de la seva salut, etc. Per
això també el considerem un col·lectiu a abordar de forma prioritària.

Qui l’ha de proporcionar?
La complexitat dels factors que incideixen en les bretxes, la diversitat i
l’heterogeneïtat dels col·lectius que cal atendre, les múltiples dimensions de
la bretxa digital (les diferents derivades de l’accés, l’ús, l’aprofitament),
condicionen que no es pugui identificar un únic agent que pugui assumir la
responsabilitat d’abordar aquest fenomen. No ens detindrem en l’espai més
evident que és el centre educatiu, tot i que serà molt important atendre com es fa la
digitalització als centres educatius (caldrà garantir l’accés i l’acompanyament a
l’alumnat en funció de les necessitats individuals) per tal que no s’assoleixi
l’objectiu oposat a l’esperat i s’incrementin les desigualtats entre aquells alumnes
que poden seguir el ritme de la digitalització del centre, i els que no. I ja en la
comunitat, cal posar en valor la tasca que fan els centres de dinamització digital,
tant els de titularitat pública, com els que s’erigeixen des del tercer sector, molts
d’ells amb una mirada comunitària, i que pretenen vertebrar agents més enllà de
l’estricta capacitació.19 Però aquesta mirada comunitària i capacitadora en
l’àmbit de les TIC hauria de poder estendre’s a aquells espais i equipaments
públics de proximitat en els que els ciutadans/anes, tinguin una relació
continuada (biblioteques, centres cívics, casals, etc.).
Des de la perspectiva de la regió metropolitana, el gran repte és el treball en
xarxa, l’aprofitament i posada en comú de recursos i l’elaboració d’una
estratègia conjunta que aprofiti els enormes recursos que estan posant en
circulació els municipis que en formen part i les diferents administracions que hi
operen de caràcter supralocal, així com les iniciatives, i el potencial que aporta, el
tercer sector. Abordar des de la política pública l’atenció a la bretxa digital i la
capacitació digital implica adreçar recursos i fer inversió, en equips d’última
generació i en el seu manteniment. I de la mateixa manera seria desitjable que la
17

Alonso, O; i Sanz, J., La bretxa de gènere en competències digitals i les seves conseqüències en l’ocupabilitat de les
dones. Factors que determinen l’elecció d’itineraris STEM. Fundació Ferrer i Guàrdia, desembre 2019. Disponible en:
https://www.ferrerguardia.org/images/NOTICIES/DonesSTEM.pdf
18 Gómez, S. i Panadero, H. La bretxa digital en els col·lectius de persones grans. Reflexions dels efectes de la covid-19.
Fundació Ferrer i Guàrdia, Maig 2021. Disponible en línia:
https://www.ferrerguardia.org/download/BretxaDigital_PersonesGrans_FFG.pdf
19 Gómez, S., Robotics. Retos de los centros de dinamización digital y social. Fundació Ferrer i Guàrdia. Desembre 2020.
Disponible en: https://www.ferrerguardia.org/download/robotics_informe.pdf
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inversió pública, coordinada en el marc de la regió metropolitana, apostés pel
desenvolupament de programari per donar resposta a les necessitats de la
ciutadania, seguint l’exemple i els aprenentatges que ens ha proporcionat
l’experiència de la Plataforma Decidim.
A mode de tancament volem remarcar que ens trobem davant un gran canvi de
relació amb les TIC accelerat per la pandèmia, però aquest avançament no deixa
de ser la crònica d’una transformació anunciada a les portes del que es coneix com
la 4a revolució industrial, que intensificarà la presència d’elements vinculats
a les TIC en la nostra vida quotidiana (amb noves expressions com la
Intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses), i noves ocupacions amb una estreta
relació amb l’àmbit digital. Com hem apuntat, abordar les qüestions de
desigualtat digital resulta imperatiu i és necessari entendre la urgència
d’aquest abordatge i fer-ho des del punt de vista de les polítiques socials, és
a dir que és clau comprendre que la inclusió digital i la inclusió social van de
la mà.

Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no
necessàriament representen la visió del PEMB.
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Resum:
La digitalització és un element crucial per consolidar una metròpoli intel·ligent l’any
2030, de la mateixa manera que la innovació digital només generarà societats
més justes, inclusives i resilients en la mesura que s’emmarqui en l’humanisme
tecnològic. El propòsit d’aquest document és aportar elements per a la reflexió
crítica al voltant de la necessitat de capacitar digital i tecnològicament a la
població sense deixar ningú enrere.
La rellevància social de l’eliminació de les bretxes digitals és imprescindible per
una ciutadania plena en el segle XXI, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.
La capacitació o alfabetització digital, però, no pot estar deslligada d’unes
arquitectures sociotècniques que garanteixin els drets humans en els entorns
digitals així com un gobernança justa, ètica i inclusiva. A la capacitació digital i el
maneig d’instruments digitals, podríem afegir l’ambició de capacitar per viure en
l’era digital, que requereix d’habilitats transversals com per exemple l’adaptabilitat
al canvi constant, l’aprenentatge (i des aprenentatge) al llarg de la vida, uns bons
hàbits digitals (per exemple gestionant l’equilibri entre temps de connexió i
desconnexió), l’empatia, la prosumició (consum i producció) responsable i
conscient. Per aconseguir-ho és imprescindible la implicació de tots els actors i
fomentar un rol proactiu de la ciutadania en les fases de disseny, testeig,
implementació i avaluació de qualsevol acció, pública, privada o consorciada.

La digitalització és un element crucial per consolidar una metròpoli
intel·ligent l’any 2030, de la mateixa manera que la innovació digital només
generarà societats més justes, inclusives i resilients en la mesura que
s’emmarqui en l’humanisme tecnològic. En l’anomenada quarta revolució
industrial1, caracteritzada per narratives que fomenten el solucionisme tecnològic,
es fa necessari un retorn a l’escala humana, resituant les persones al centre i les
tecnologies al seu servei. Si bé el dilema entre tècnica i humanitat no és nou,
aquesta proposta ha ressorgit en amb més força encara a arrel de la
digitalització accelerada i quasi obligatòria a la que hem assistit a
conseqüència de les mesures de confinaments i distància física derivades
de la pandèmia per la COVID19. El tràfic d’internet va créixer un 40% entre
febrer i abril de 20202, traduint-se també a una major dependència de les
plataformes i eines digitals per a totes les esferes de la vida: professional,
personal, familiar, salut, oci i entreteniment, etc. Amb la mateixa força han quedat
al descobert les desigualtats preexistents, i s’han exacerbat d’altres. Una de les
més importants és la bretxa digital, en la que aprofundirem més endavant.
El propòsit d’aquest document és aportar elements per a la reflexió crítica al
voltant de la necessitat de capacitar digital i tecnològicament a la població
sense deixar ningú enrere. Abans però, la metròpoli intel·ligent ha de revisar
de forma crítica i conscient quin concepte d’humanisme digital impulsa per
tal d’evitar superioritats morals d’unes persones per davant les altres o de
l’espècie humana per damunt de l’impacte ambiental que pugui ocasionar3.
L’humanisme digital redunda però en la noció actualitzada d’una visió
antropocèntrica, recolzada en “l’home de Vitruvi”, situant les persones al centre i
com a mesura de totes les coses. Propostes crítiques aposten per superar
l’humanisme que situa en superioritat moral les persones, separant natura i cultura
- per exemple Rosi Braidotti4 -, o fins i tot plantejaments propers a una ecologia
de les màquines com proposa el filòsof Yuk Hui quan parla de tecnodiversitat5.

Ciutadania digital en una metròpoli digital
És imprescindible que la ciutadania estigui capacitada digitalment per tal de
poder participar de ple dret en totes les àrees vitals i col·lectives. Les
connexions entre capacitació o alfabetització digital, ciutadania digital i drets
digitals és estreta però són tres mirades sobre com les persones aprenen a viure i
desenvolupar-se en societats mediades per les tecnologies digitals6. La
capacitació o alfabetització digital, però, no pot estar deslligada d’unes
arquitectures sociotècniques que garanteixin els drets humans en els
entorns digitals així com un gobernança justa, ètica i inclusiva. Cal
comprendre que els entorns digitals no són simples eines o instruments, sinó que
la seva existència s’emmarca en unes dinàmiques econòmiques i geopolítiques
1 El terme prové d’un text de Klaus Schwab, fundador del Forum Econòmic Mundial, escrit el 2016 on exposava que
l’exponencialitat, una disrupció sense precedents propiciada per les tecnologies emergents en termes d’enfoc, velocitat i
profunditat. El text original es pot consultar aquí: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-means-and-how-to-respond/
2 Sandvine (2020). The Global Internet Phenomena Report:
https://www.sandvine.com/hubfs/Sandvine_Redesign_2019/Downloads/2020/Phenomena/COVID%20Internet%20Pheno
mena%20Report%2020200507.pdf.
3 Cal tenir en compte que les infraestructures necessàries per sostentar les eines digitals i les tecnologies de la
informació contribueixen en més d’un 2% d’emissions de CO2 (Font: Jones, Nicola (2018: “How to stop data centres from
gobbling up the world’s electricity”, Nature, 561, pps. 163-166. Accessible a: https://doi.org/10.1038/d41586-018-06610-y
Els grans centres de dades que suporten el “núvol”, suposen l’1% de la demanda d’electricitat global. Veure: Masanet, E.
et al. (2020). Recalibrating global data center energy-use estimates, Science, 367(6481), 984-986,
https://doi.org/10.1126/science.aba3758.
4 Braidoti, Rosi (2015): Lo Posthumano. Barcelona: Editorial Gedisa
5 Hui, Yuk (2020) Fragmentar el futuro. Ensayos sobre tecnodiversidad. Buenos Aires: Caja Negra
6 Pangrazio, Luci & Sefton-Green, Julian. (2021). “Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the
Difference?”, Journal of New Approaches in Educational Research. 9.
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determinades, que comporten noves oportunitats però també nous riscos com ara:
la invasió de la privacitat, la normalització de la vigilància (per part de
corporacions, administracions o entre persones), l’explotació de l’atenció com a
recurs escàs i disseny persuasiu, l’impacte dels algoritmes i la presa de decisions
automatitzades, o les plataformes que generen la disrupció del treball en
nombrosos sectors. Conflueixen, en definitiva, diverses dinàmiques tècniques,
econòmiques, polítiques i ideològiques que acaben configurant els ecosistemes
que habitem digitalment, com i qui els habita i com això determina oportunitats
presents i futures. No es pot concebre doncs una metròpoli digital sense
vetllar per una ciutadania plenament digital.
En aquest sentit han sorgit diverses iniciatives per definir quins són els drets
digitals, s’han anomenat els drets humans de quarta generació7, centrats al
voltant de l’accés a Internet com a dret bàsic8. Hi ha una sèrie de principis que
podrien orientar aquesta metròpoli digital, que impulsa i vetlla per una
ciutadania digital que garanteixi els drets humans fonamentals també en la
mediació digital i tecnològica:
⎯ Apropiació social de la tecnologia: emprar-la per propòsits de rellevància
social
⎯ Ús conscient de les tecnologies digitals per enfortir la democràcia i
plantejar noves formes de representació i participació cívica
⎯ Accés universal i assequible a la xarxa de connexió, a dispositius i la
informació, i serveis que s’ofereixen digitalment
⎯ Vèncer l’exclusió digital des de la perspectiva interseccional, i bretxes
històriques de tipus cultural, econòmic, territorial, racial, d’edat o de
capacitats entre d’altres, que suposen traves a l’exercici d’una ciutadania
digital plena.
⎯ Aproximació a les dades com a recurs comú a disposició de polítiques
públiques i altres usos orientats al benefici social i col·lectiu, enlloc de
considerar-les com un actiu explotable.
⎯ Promoció de polítiques d’inclusió digital, en termes d’accés però també
en termes de participació efectiva en tant que intel·ligència col·lectiva per
inserir persones i comunitats.
⎯ Garantir la possibilitat d’emprar i beneficiar-se dels serveis de govern
electrònic que tinguin a veure amb la gestió pública.
⎯ Impulsar els béns comuns digitals que fomentin la inclusió social així
com la sobirania tecnològica de la metròpoli, protegint l’accés, les xarxes,
els dispositius, la informació i els serveis digitals de les lleis del mercat i de
l’arbitri dels grans fons d’inversió.
⎯ L’aposta pel programari lliure, el coneixement lliure i altres formes de
creació de coneixement per consolidar un espai digital interconnectat i
equitatiu.
⎯ És rellevant també contemplar el dret a poder participar en el disseny
de tecnologies que afectin a les pròpies vides en dinàmiques de cocreació i co-disseny, que permetin incorporar la diversitat des dels primers
estadis de la innovació tecnològica, així com avaluar de forma preventiva
les possibles conseqüències no desitjades de la seva implantació.

7 Bustamante, Javier - https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero085/la-cuarta-generacion-de-derechoshumanos-en-las-redes-digitales/
8 L’any 2016 Nacions Unides va emetre un comunicat condemnant als governs que per qüestions polítiques limitaven
l’accés a connexió de la seva població: https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf
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La capacitació digital, una condició sine qua non
És clau que la metròpoli intel·ligent afronti el camí cap al 2030 amb bretxa digital
zero entre els 5 milions d’habitants però també, per tal de pal·liar-la , cal
primer entendre que hi ha tres nivells9:
⎯ Bretxa d’accés: fa referencia a l’accés a dispositius i a la xarxa. Dins
d’aquesta n’hi ha de secundàries com la velocitat de la xarxa o l’accés a
internet únicament des de dispositius mòbils enlloc d’ordinadors. És una
bretxa de tipus predominantment material i aporta autonomia a les
persones en la mesura que poden accedir des de la pròpia llar.
⎯ Bretxa d’ús: té a veure amb usos de diferents dispositius i amb finalitats
diverses. És el primer nivell de capacitació necessari, ja que disposar de
maquinari i de connectivitat no tenen rellevància si no se saben fer servir.
⎯ Bretxa de qualitat d’ús: aquesta és la més freqüent, ja que implica, més
enllà dels usos instrumentals, la capacitat d’aprofitament de les oportunitats
digitals orientades al propòsit vital.
Segons el darrer estudi sobre la bretxa digital de la ciutat de Barcelona, un 40%
de la població gaudeix d’una qualitat d’ús dels entorns digitals10. I aquest perfil
d’usuaris se situaria en edats joves, amb bon nivell d’estudis, en barris de rendes
mitges i altes.
La reducció de les bretxes d’ús i qualitat d’ús han d’anar lligades a propòsits
vitals i figures d’acompanyament. Per exemple, en els contextos educatius de
menors és clar, però acceleraria el procés si es pot comptar amb mentoria digital
quan la manca d’habilitats suposa no poder buscar feina, accedir a l’atenció
sanitària o optar a tràmits essencials amb l’administració electrònica. És
imprescindible fer una bona diagnosi de les diferències entre entorns rurals i
urbans, en funció del gènere, l’edat, el nivell socioeconòmic i les condicions
de vida que condicionen fortament qui té accés i en quines condicions per
aprofitar les oportunitats que brinden els entorns digitals. Les solucions de
“talla única” poden fracassar si s’obvia la diversitat arreu del territori de la RMB.
A la capacitació digital i el maneig d’instruments digitals, podríem afegir l’ambició
de capacitar per viure en l’era digital, que requereix d’habilitats transversals com
per exemple l’adaptabilitat al canvi constant, l’aprenentatge (i des aprenentatge) al
llarg de la vida, uns bons hàbits digitals (per exemple gestionant l’equilibri entre
temps de connexió i desconnexió), l’empatia, la prosumició (consum i producció)
responsable i conscient.

Dibuixant la missió: Una metròpoli intel·ligent amb bretxa
zero al 2030
La rellevància social de l’eliminació de les bretxes digitals és imprescindible
per una ciutadania plena en el segle XXI, tant a nivell individual com a nivell
col·lectiu.

9 Iniciativa “Obrim Educació”, de la Fundació Jaume Bofill - https://obrimeducacio.cat/reptes/bretxa-digital#. També es
plantegen els tres nivells de la brexta digital a l’estudi impulsat per M4Social – “La Bretxa Digital en les persones ateses
per entitats socials”, disponible la presentación i l’estudi a través d’aquest enllaç:
https://www.m4social.org/ca/2020/bretxa-digital-entitats-socials
10 Informe “La bretxa digital en la ciutat de Barcelona el 2020”, disponible a:
https://bithabitat.barcelona/bretxadigitalbarcelona/es/

Ètica digital: com hauria de ser o com hauria de canviar la qüestió de l’humanisme tecnològic per assolir
una metròpoli intel·ligent al 2030?
4

Un objectiu que hauria de ser assolible és l’eliminació de la bretxa d’accés,
proporcionant connectivitat de qualitat a tot el territori de la RMB, i la de
primer nivell d’ús. És preferible un desplegament més lent on la provisió d’accés
sigui indissociable d’un mínim acompanyament en els usos instrumentals bàsics.
Pel que fa a la bretxa de qualitat de l’ús, seria un bon horitzó la bretxa zero,
tot i que caldria mesurar-ho com a ambició realitzable. Es pot comptar amb
nombrosos marcs de competències digitals per tal de prioritzar els programes per
diferents usos11. És crític articular un programa robust de capacitació per persones
adultes en l’entorn educatiu (famílies, docents, educació en el lleure, etc.) per tal
d’evitar el fenomen dels “orfes digitals”. 12

Què pot aportar la quíntuple hèlix?
A continuació s’hi apunten algunes nocions:
Administració:
⎯ Fomentar, a través de la contractació pública, solucions tecnològiques,
infraestructures i serveis alineades amb la bretxa digital zero i els drets
digitals per una metròpoli intel·ligent, connectada, inclusiva i justa.
⎯ Impulsar un mapeig territorial de les diferents iniciatives existents a
arreu del territori que ja estan orientats a la capacitació (Òmnia, Xarxa
Punts TIC, Barcelona Activa/cibernàrium) o bé que podrien ser-ne vectors
per estar presents en la quotidianitat de la ciutadania (biblioteques,
ludoteques, museus...).
⎯ Participar en comunitats d’aprenentatge amb xarxes nacionals i
internacionals, aprendre de les bones pràctiques realitzades a d’altres
països tant a nivell de capacitació13, com de governança basada en dades,
la creació de repositoris descentralitzats, segurs i anonimitzats, amb un
plantejament on les dades esdevinguin recurs comú i no actiu.
Sector Privat:
⎯ Oferir informació sobre les capacitats necessàries en els diferents llocs
de treball per orientació laboral present i futura de la ciutadania.
⎯ Orientar la innovació de productes i/o serveis als reptes de digitalització
i inclusió identificats a la RMB.
⎯ Utilització del disseny persuasiu de forma ètica i apostant pel disseny
accessible i universal, que permet el gaudi de les interfícies digitals per a
persones amb diversitat funcional, de totes les edats i amb llenguatge
senzill per a persones nouvingudes que no estigui socialitzades en les
llengües oficials.
⎯ Les empreses fabricants de dispositius poden impulsar el reciclatge o la
recuperació de dispositius per fomentar la redistribució d’aquests.
⎯ Les companyies de telecomunicacions han de donar suport a la
connectivitat arreu del territori.

11 Alguns exemples rellevants són l’Índex DESI de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/digital-economy-and-society-index-desi; el DigiCOmp, específicamente sobre competències:
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework o el Mapa de COmpetències Digitals de la UOC:
http://mapa-competencies-digitals.uoc.edu/competencies-digitals.html
12 Farran, Aure “Del Xumet a la pantalla”, Diari Ara, https://www.ara.cat/ciencia-tecnologia/del-xumetpantalla_1_2793315.html
13 Per exemple el cas d’Estònia i el seu projecte d’educació digital: https://en.unesco.org/courier/2017-april-june/globallessons-estonia-s-tech-savvy-government
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⎯ Les empreses i start-ups basades en plataformes, poden posar a
disposició de forma segura, protegida i anonimitzada informació
rellevant sobre el pols i els hàbits (consum, mobilitat, etc.) dels habitants
de la RMB que pugui ser rellevants a l’hora de planificar millor la gestió dels
recursos monetaris i intangibles.
Acadèmia:
⎯ Fomentar la recerca interdisciplinar amb el focus en els impactes de la
bretxa digital i les oportunitats socials, econòmiques i ambientals de la seva
reducció.
⎯ Les accions investigadores necessitaran comprendre els impactes de
les diferents capacitats en dimensions com la salut, la participació
democràtica, l’accés al món laboral o la promoció en l’entorn professional,
l’educació, etc.
⎯ Aprofundir en els estudis sobre l’aprofitament de les eines digitals en
condicions de qualitat de l’ús, generar nous marcs per abordar els espais
de connexió més enllà de la visió quantitativa (hores d’ús, o tipus d’ús) i
generar nou coneixement sobre les actituds, valors i dinàmiques digitals en
diferents col·lectius d’acord amb condicions socioeconòmiques de vida.
⎯ Àrees com el disseny de conductes, la intel·ligència artificial, etc., que
actualment estan molt orientades a la innovació del sector privat,
vincular-les a projectes orientats als comuns digitals, l’Internet centrat
en les persones i la realització de pilots i prototips que permetin involucrar
la ciutadania en el disseny i/o l’avaluació preventiva14.
Societat Civil, tercer sector:
⎯ Involucrar-se en iniciatives on el vincle de confiança amb les persones
ateses és fonamental per tal de poder fer arribar les accions dels altres
actors de l’hèlix.
⎯ Posar en valor els projectes existents en pro de la inclusió digital (com
Guifinet o Colectic)
⎯ Aportar informació i coneixement sobre les realitats quotidianes de
diferents col·lectius i col·laborar en el disseny de les estratègies
d’implementació de les accions orientades a reduir la bretxa digital (per
exemple: quan donar dispositius a famílies que no entenen sense crear
noves problemàtiques?).
⎯ Existeixen recursos digitals accessibles sobre capacitació digital, les
entitats del tercer sector podrien formar-s’hi per després fer
acompanyament i/o crear comunitats de pràctica i aprenentatge amb
les persones ateses.
Mitjans de comunicació:
⎯ No alimentar les narratives tecnosolucionistes.
⎯ Crear programes i espais específics que donin suport a les accions de
capacitació digital arreu del territori (en format informatiu o bé lúdic).
⎯ Donar cobertura a les alternatives tecnològiques que aposten programaris
lliures i comuns digitals.

14 Un bon exemple és el projecte DECODE: https://decodeproject.eu/ i Decidim: https://decidim.org/
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Les aliances:
Fer-ho de forma coordinada, en aliances públicprivades, amb participació de l’àmbit acadèmic i on la
pròpia ciutadania prengui un rol rellevant i actiu tant en
el disseny com en la implementació de polítiques,
tecnologies o serveis, serà cabdal.
La innovació i la recerca en tota la cadena d’innovació
és fonamental per acomplir aquesta missió de
capacitació inclusiva. Les col·laboracions entre la
recerca bàsica, la recerca aplicada i la innovació
emprenedora seran essencials. Aquestes activitats
investigadores han d’anar en la mesura del possible
lligades a la regulació i la governança en relació a la
inclusió digital, tenint en compte els marcs d’acció a
nivell català, provincial o municipal.

Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no
necessàriament representen la visió del PEMB.
Ètica digital: com hauria de ser o com hauria de canviar la qüestió de l’humanisme tecnològic per assolir
una metròpoli intel·ligent al 2030?
7

#CompromísMetropolità
@pembarcelona

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica
C/ Concepció Arenal 165
08027 Barcelona
Tel. +34 93 318 70 51

