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«Més ràpid, més ràpid!»

Quan l’exhausta Alícia de Lewis Carroll s'adona, 
després de córrer una bona estona de la mà de la 
Reina Vermella, que està encara en el mateix punt 
de partida, li diu a la reina:

«Al meu país quan un corre tant arriba a un altre 
lloc», al que aquesta li replica:

«Aquí, com veus, s'ha de córrer a tota velocitat 
simplement per seguir en el mateix lloc. I si vols 
arribar a una altra banda, almenys has de córrer el 
doble de ràpid ».

La Reina Roja corrent amb Alícia com a metàfora de la societat digital 
actual. Il·lustració de John Tenniel en Alicia a través del mirall (1871)

Metàfora de la Reina Vermella
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1.
Transformació digital 
i digitalització



Allò que Internet i la 
digitalització ens ha 
portat (i portarà)

Internet és el teixit connectiu que envolta totes les 
facetes de la nostra vida i interconnecta objectes 
que mai pensàvem que podrien estar connectats. 
La primera gran revolució va ser la creació 
d'internet, la segona, dur-la a l'entorn mòbil i 
social, i la tercera, serà l'internet de les coses.

La World Wide Web unia llocs connectats entre 
si. La web social relacionava persones i els seus 
amics o coneguts. La web mòbil uneix situacions, 
en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Doncs bé, 
l'internet de les coses connectarà dades. Implica 
un canvi de paradigma.

Mobile first → Mobile only → Iot
El 2020 el nombre de dispositius 
connectats a Internet, per persona, 
éren 6: en total 50 mil milions de 
dispositius connectats. (Font: CISCO)
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La digitalització és el canvi i incorporació 
d'eines tecnològiques (digitals) per substituir 
les tradicionals i assolir els mateix objectius 
millorats (no transformem res). Fem servir 
tecnologia digital per a la millora de processos

La transformació digital inclou la digitalització 
però porta noves maneres de fer les coses i 
noves oportunitats que apareixen arran de 
l'aplicació de les tecnologies. Aquests canvis 
vénen precedits de canvis en les persones i en 
la cultura de l'empresa i provoquen canvis en 
models de negoci.https://www.titonet.com/estrategia-digital/transformacion-digital-de-las-empresas.html
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▪ educació
▪ societat
▪ gestió empresarial
▪ ...

sectores y actividades

digitalización 
de información

digitalización de procesos

transformación digital 

disrupción

▪ automóvil
▪ ia
▪ robótica
▪ logística

internet y tecnología digital
aceleración exponencial

7



La velocitat del canvi i 
l'acceleració

Allò impressionant no és el canvi sinó la pròpia 
velocitat de canvi. Canvi constant, societat líquida 
(Bauman).
La tecnologia ens permet més combinacions: Tot 
allò que la tecnologia fa accessible entra a la 
partida de la combinatòria (i s'accelera).
Canvi de paradigma per la digitalització massiva, la 
irrupció tecnologies digitals i de la informació en la 
indústria ho accelera tot per la llei de Moore (corba 
exponencial). Llei de Moore aplicada a altres 
indústries: biotecnologia, agricultura ... energia.
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Al segle XX (fa només 21 anys),
no existien:

... i Amazon venia llibres i dvd

* Tot exemples de tx digital9



2.
El creixement 
exponencial



La llei de Moore i el 
creixement exponencial

Quan diem que el creixement és exponencial vol dir que el 
creixement no segueix un patró o una funció lineal. Un 
creixement lineal podria ser: cada hora avancem 80 
quilòmetres. Un creixement exponencial seria si cada hora 
doblem l'espai recorregut. Veurem que la diferència és 
abismal. Doncs bé, la llei de Moore segueix una funció d'aquest 
segon tipus.

La llei de Moore ens diu que la potència dels dispositius es dobla 
cada 2 anys (o cada any i mig) i el preu i mida disminueix a la 
meitat. En realitat no és cap llei, però és una regla general que 
ha valgut els últims 50 anys ... ara sembla que pot estancar-se i 
anem a haver d'esperar als ordinadors quàntics per veure si 
continua creixent, però ens val per a explicar la situació actual.

Per posar-te en perspectiva, et poso un altre exemple. Pensa en 
els dispositius electrònics que has tingut els últims 20 anys. 
Si encara els venen, quants et compraries avui?
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Llei de Moore: més potent, més petit, 
més barat (exponencial)
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Llei de Moore

Aquesta gràfica sembla que mostri un increment 
lineal, però compte!, en realitat el nombre de 
transistors està en escala logarítmica.
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La llegenda de l'arròs exponencial
Potser amb l'exemple dels transistors 
no et quedi de el tot clar les 
dimensions colossals que suposen un 
creixement exponencial. Per 
entendre-ho cal diferents metàfores, 
però a mi, la que m'agrada més és la 
de la llegenda índia de el tauler 
d'escacs on el rei juga amb Krishna, la 
reencarnació del déu Vishnu.
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* prou grans per cobrir tota l’Índia amb 1 metre d’alçada d'arròs...



3.
Exemples de 
tendències disruptives 
de l'entorn



Tecnologies disruptives
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Exemple, sector automòbil
El 2005 (i abans) ja es parlava de el cotxe elèctric. Durant una dècada no s'aprecien avenços significatius, ja 
que, en realitat, ningú pensava que fos viable (massa consum elèctric per carregar tot el parc mòbil). Era un 
paradigma erroni i només les primeres fases inapreciables de corba exponencial.
A partir de 2015:

▪ Uber ens demostra amb una app de programari que el model de negoci pot ser un altre i es poden 
compartir cotxes gràcies a una gestió intel·ligent mitjançant plataformes digitals. No cal que hi hagi 
milions de cotxes aparcats en els garatges infrautilitzats.

▪ Vam començar a pensar que són possibles els cotxes sense conductor humà gràcies als sensors, 
dades i velocitat de processament (irrupció de la tecnologia digital en un sector mecànic).

▪ Es dissenyen prototips i es fan proves pilot a tot arreu. Apareixen en el mercat cotxes amb nivell 
d'autonomia bastant alt.

▪ Es pensa en un nou paradigma (CASE): El vehicle connectat, elèctric, compartit i autoconduït. La 
indústria s'ho creu i s'involucren tots els fabricants.

Els cotxes passaran de ser una màquina mecànica a ser un ordinador. La velocitat a la qual creixeran les 
seves prestacions pot ser espectacular (Llei de Moore): els cotxes parlaran entre ells, amb els semàfors, 
detectaran coses, prendran decisions ... El tema és que ja no és simplement un vehicle amb més prestacions, 
és tot un sistema en xarxa. No serà un cotxe aïllat que prendrà decisions independents, les prendran tots els 
elements de sistema interconnectats -els semàfors, els senyals, la carretera i els seus altres ocupants.
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Pel que fa a prototips estem ja a nivell 4 i prometent el 5. Waymo, Uber, Tesla, Audi i altres fabricants 
estan provant els seus sistemes en algunes carreteres d'Europa i EE. UU., Però de moment no hi ha 
estàndards acceptats a nivell mundial per regular el nivell 4 en un entorn real. Al mercat, doncs, es 
poden adquirir cotxes amb nivell 2/3 d'autonomia, però sembla que estem a un pas de permetre el 
nivell 4, almenys a Alemanya.
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http://www.youtube.com/watch?v=cCXfOJbXYR8


Exemple, Intel·ligència Artificial
La IA està en un punt de maduració tal 
que pot ser que en els propers anys 
passi alguna cosa semblant al que va 
passar amb Internet. Internet va ser 
un fenomen d'interconnexió i accés a 
dades, una cosa semblant a la IA.

És important deixar clar una diferència 
de conceptes quan es parla 
d'intel·ligència artificial. Hem de definir 
el que és la IA forta (o general AI o 
AGI) i la IA feble (o narrow AI o NAI).

Totes les aplicacions d'IA que podem 
trobar actualment són exemples d'IA 
feble. La IA forta (encara) no existeix.
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Fites de la IA - Història i futur
La història de la IA està plena de fites, per 
exemple, Deep Blue, un ordinador d'IBM 
per jugar a escacs, que va derrotar el 
campió mundial de finals dels 90s, Garry 
Kasparov, o WATSON, també d'IBM, que 
va guanyar el 2011 en el popular concurs 
televisiu de preguntes i respostes 
Jeopardy, o més recentment, AlphaGo, la 
intel·ligència artificial de Google que va 
vèncer brillantment en 2017 a dos 
campions mundials en el complex joc de 
taula xinès de l'Go.

Hi ha qui diu que en 2026 la IA podria 
escriure treballs per a l'escola secundària 
que passaran per fet per humans. O que 
en 2027 condueixi un camió sense 
problemes, o que en 2049 una IA escrigui 
una novel·la bestseller.
El més impressionant és que segons una 
enquesta d'experts en IA a 2060 hi ha un 
50% de probabilitat que la IA arribi a el 
nivell AGI.
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Exemples, Robòtica i humanoides
Si la IA és la "ment" de les màquines, la 
robòtica és el cos i la cara. S'han fet grans 
avenços aquests darrers anys tant en les 
expressions dels robots com en els seus 
moviments.
Des que es va parlar per primera vegada 
de robots s'ha fantasiejat amb robots 
amb aspecte humà. Cada vegada és més 
factible que aquests robots d'aspecte 
humà siguin més realistes i apareix el 
concepte de uncanny valley, traduït com 
vall inquietant.

Sofia, de Henson Robotics https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw, 
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https://www.youtube.com/watch?v=6y6B5vY08A8 Atlas de Boston Dynamics, parkour, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I 

https://www.youtube.com/watch?v=6y6B5vY08A8
https://www.youtube.com/watch?v=LikxFZZO2sk
http://www.youtube.com/watch?v=6y6B5vY08A8
http://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I
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https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw https://www.youtube.com/watch?v=6Zbhvaac68Y

http://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw
http://www.youtube.com/watch?v=6Zbhvaac68Y


Robots no humanoides, IOT
En el nostre dia a dia, no tenim 
robots humanoides a casa. 
Han començat a "envair" 
l'entorn domèstic altres tipus de 
robots, a aparentment més 
inofensius, amb més o menys 
intel·ligència, però que 
comparteixen un tret comú: 
estan connectats a Internet, 
tenen sensors i recullen dades i 
pot ser, per tant, que entrin a la 
corba exponencial.

26



Robots no corporis :-)
No són robots, però per recollir dades, connectar-se a Internet i aplicar 
intel·ligència artificial per analitzar els nostres gustos o hàbits, hi ha altres 
sistemes, no cal ni que siguin maquinari ...
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Exemple, Impressores 3D i logística
Les impressores 3D es connecten a 
Internet i reben instruccions de com 
imprimir un objecte.

Podrien canviar radicalment com s'organitza la 
producció, que passaria a ser una producció 
distribuïda, localitzada en punts a prop de el lloc de 
consum, i no localitzada en un lloc central com és 
l'habitual -típicament en països de costos baixos i que 
compensen els costos de transport del producte-.
Anem cap a una fabricació capil·lar que provocarà 
transformacions dràstiques en la distribució i 
logística. No caldrà moure mercaderies per tot el 
planeta, a més, si afegim els camions autònoms, el 
panorama en uns anys en les grans autopistes pot ser 
molt diferent.
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4.
"Regles de joc" de la 
societat actual



Societat de l'abundància
Descens de costos marginals (significa 
poder escalar el negoci amb gairebé 100% de 
cost variable) a causa de la tecnologia. Els 
costos baixen en totes les funcions de 
l'empresa quan intervenen les TIC.
Exemples: Cost marginal subministrament 
tendeix a zero si mirem una nova habitació a 
Airbnb vs. un hotel Hilton.
Abundància de subministrament quan es 
prefereix l'accés als recursos a la propietat 
dels mateixos (AWS en lloc de Datacenters). 
També models basats en l'anomenada 
economia de plataforma.
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Dades i transaccions
Tot el que fem genera dades que queden guardades en fitxers 
susceptibles de ser analitzats. Una gran quantitat de dades 
(Big Data) que provenen de l'activitat humana i dades dels 
propis aparells (l'internet de les coses).

El Big Data ens pot portar a canvis espectaculars en processos 
actuals. (Per exemple, aplicar intel·ligència artificial a les dades 
mèdiques per a la prevenció de malalties cròniques que són les 
que consumeixen el 80% dels recursos sanitaris actuals).

També s'auguren grans possibilitats pel que comença a cridar 
Enernet (Internet de l'energia) i l'ús de tecnologies blockchain per 
transaccions entre prosumidors (aplicar el model d'Internet o 
model en xarxa a l'energia solar, generada en el desert o a les 
teulades per productors-consumidors). Podria mitigar les 
desigualtats mundials del model actual de les energies fòssils 
(que provoca desigualtats de tot tipus; en el territori on es 
troben, en el transport i en la distribució).
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La disrupció com a norma
L'accés a la informació gràcies a l'entrada de 
la tecnologia digital en un sector provoca 
descens de costos que permet que baixin 
barreres d'entrada en sectors que estaven 
blindats. Permeten que les startups creïn 
nous productes i iniciatives que provocaran 
una disrupció en aquest sector.
En relació amb la disrupció hi ha tres 
característiques que sempre es repeteixen:

1. La disrupció no procedeix 
habitualment de l'status quo.

2. Ser petit (àgil) és millor que ser gran 
(startups).

3. És segur que més d'hora que tard 
passarà en tots els sectors.

La disrupció dels sectors a causa de la 
tecnologia no és una cosa nova. Sempre s'ha 
produït (pot ser que ara es produeixi més 
ràpidament).
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Des del segle XV, amb la ruta de les espècies, hi havia tota 
una indústria de el comerç d'espècies des de l'Índia.
Es creia erròniament que les espècies conservaven la carn. 
No ho feien, només que la carn podrida no tenia tan mal 
gust...

Valencià d'Etnologia CC BY-SA 2.0

Entre els segles XVI i XIX es van establir (ara sí per 
conservar aliments) rutes de gel, ja sigui des de les neveres 
artificials o pous de neu de les muntanyes europees o des 
dels llacs gelats de Canadà.

Exemple de disrupció: La conservació 
dels aliments

Adaptat de el cas de David Roberts https://www.itweb.co.za/content/R8OKdWMD13oqbznQ 
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Ja en el segle XIX s'inventen les màquines de gel artificial i en les 
ciutats és possible l'enviament diari de blocs de gel cada matí a 
les cases i comerços.

Per això apareixen armaris de gel a les cases per guardar el bloc 
de gel de cada matí.

Al segle XX apareixen les primeres neveres o frigorífics i ja no cal 
que ningú porti gel a les cases. És un electrodomèstic 
imprescindible des de llavors.
Però aquí no acaba la història de la disrupció ...

Ja fa molt que hi ha productes que no necessiten refrigeració 
per conservar-se. A la llet li matem els bacteris i pot 
conservar-se sense fred. Però la nevera continua sent 
indispensable si volem conservar productes frescos o volem 
consumir una beguda freda.

No obstant això, en les grans ciutats, Amazon realitza 
l'enviament de productes frescos a 1 hora ... Si arribessin a 
enviar drons fins al teu balcó per portar-te en minuts una 
cervesa fresca (no dubtis que ho intentaran) ... qui necessita 
nevera?

* Fixa't que en cada canvi, els nous actors mai provenen de l'status quo.34



5.
Afectacions als 
individus



Efectes de la velocitat
Aquest canvi accelerat que vivim ha de tenir alguna 
conseqüència en les pròpies persones. La veritat és 
que el futur és incert i provoca angoixa.
Podem parlar d'una societat de l'home capcot: hi ha un 
dèficit de comunicació i moltes vegades la relació 
amb els altres és a través de les pantalles i no 
s'aixeca el cap per mirar el món real (i això sense 
comptar la situació de pandèmia pel coronavirus, que 
l'ha portat a el límit).
Les persones tenen tecno-estrés, dificultats relació, 
nomofòbia, dependència d'apps i altres "malalties" 
tecnològiques.
Sorgeix el dubte de si els humans estem preparats 
per a aquesta velocitat de el canvi que és més gran 
que en qualsevol altra època.
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Privadesa i control de 
les dades personals

Anem a un model en què la privacitat i confidencialitat 
serà molt difícil: deixarem empremta digital a tot arreu. 
És inevitable i forma part de el joc. Les dades estan i algú 
els utilitzarà. La part positiva és que també serà un món 
més transparent.
No són només les fotos que pujem a Instagram o a 
Facebook, que també. És al moment d'obrir un compte 
d’un banc, en el contracte laboral, al carnet de salut, al 
comprar un mòbil o un televisor intel·ligent: tot això són 
dades personals. No ens ha de preocupar perdre aquesta 
batalla. El que ha de preocupar és entendre què estan fent 
amb els nostres dades aquestes companyies, perquè les 
dades que cedim no se'ns tornin en contra.
Hem de tornar a ser propietaris de les nostres dades. 
Primer, les dades són teus. I segon, a qui millor li serveixen 
les dades és a tu. Cal educació i sentit crític.
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La generació Z (1996 - 2010)
▪ Hem de prestar especial atenció als adolescents,  la generació Z i la seva manera de veure el 

món, ja que ja han nascut en aquest entorn accelerat i seran ells els que ho hauran de 
gestionar.

▪ Han crescut enganxats al mòbil i a les xarxes socials. El 95% tenen un telèfon intel·ligent i el 
31% se senten incòmodes si no el tenen durant 30 minuts. Ser suposadament nadius digitals, 
no vol dir que sàpiguen usar la tecnologia (bé) de forma congènita. Hi ha el mite del nadiu 
digital.

▪ El vídeo i la gamificació són el seu mètode d'aprenentatge preferit. Volen treballar amb 
tecnologia punta i els encanta compartir el seu coneixement i entenen molt bé la transformació 
digital. Es preocupen per la seguretat de les dades i els agradaria major interacció humana en el 
treball.

▪ Entenen que les professions estan canviant a causa de la tecnologia. La majoria no creu que 
els seus treballs actuals hi hagi de la mateixa manera d'aquí a 20 anys.

▪ La manera com seran d'adults en el món que hereten i quin tipus de futur crearan, quedarà per 
sempre marcada per tres catàstrofes definitòries de la seva joventut: la crisi econòmica, la 
COVID-19 i el canvi climàtic.

I no hem de perdre de vista a la següent generació - Alpha (α) -. Aquests sí que seran fills de la pandèmia.
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La bretxa digital 
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6.
Afectacions al 
col·lectiu



Economia "col·laborativa" (economies 
de plataforma)
Explosió de la confiança entre iguals: Airbnb és el 
súmmum de el boca orella, també wikipedia, 
Blablacar ...
Debat sobre si compleixen amb les regulacions 
(Uber, Airbnb), polítiques laborals o si són justes. El 
que està clar és que al consumidor li agrada 
aquesta "recepta" i, d'alguna manera o altra es 
quedarà. Fins i tot podríem arribar a prescindir de 
l'intermediari.
Tots podem produir a més de consumir 
(prosumidors). Hi ha tres mil milions de persones 
produint i consumint a Internet i en 10 anys hi 
haurà el doble de persones connectades més les 
intel·ligències artificials. Ens dirigim a una revolució 
productiva?
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Política i sistema social
La participació social i política i les campanyes electorals 
també estan sent afectades per la revolució digital. Va 
començar amb Obama, adaptant discursos en temps real 
a partir del que es comentava a Twitter i després es va 
veure la pitjor cara de les xarxes amb l'ús de "fake news" 
per part de Trump i al Brasil amb Whatsapp i Bolsonaro.

Hi ha qui diu que el nostre "sistema operatiu" social, el 
contracte social sobre el qual es basa la societat, 
necessita una actualització. L'actualització vindria de 
redefinir diferents conceptes.

▪ Propietat privada: quan l'accés és més important 
que la propietat (Viquipèdia, Uber)

▪ Dret a la feina: hem de facilitar l'emprenedoria 
i, a el mateix temps, el concepte de treball ha de 
canviar amb la generalització dels robots i 
l'automatització deguda a la tecnologia. També 
pensar en solucions a la destrucció d'ocupació 
tipus renda bàsica universal.

▪ Organització política: necessitem una 
democràcia més participativa i transparent amb 
vot electrònic, no hi ha excusa tecnològica.

▪ Privadesa  i ciberseguretat. Hi ha un equilibri 
difícil entre els dos aspectes en una societat 
digitalitzada.
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Mitjans de comunicació i 
fake news

▪ Tots som prosumidors i tots som periodistes 
ciutadans. Twitter i Instagram serveixen per seguir 
actualitat i transmetre en directe el que passa. 

▪ Tot és molt efímer (tot és immediat) i transmèdia 
(apareix a Twitter i acaba a TV).

▪ Hi ha molta volatilitat en els focus d'atenció, una 
tirania del like. ¿El que té més likes és més real?

▪ Triomfen les notícies falses perquè tots parlen 
d'elles.

▪ Vivim en l'era de la postveritat. No cal demostrar 
les afirmacions. Falta criteri i capacitat discernir.

▪ Els influencers són els referents d'una generació.
▪ Dicotomia en política i comunicació, mai hi havia 

hagut tant de poder col·lectiu, però alhora tanta 
infoxicació, desinformació i resistència per part dels 
poders fàctics.
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El següent nivell de desinformació: deepfakes
https://www.thispersondoesnotexist.com/

https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/6933305746130046214

https://www.myheritage.es/deep-nostalgia

Fins ara, trucar els vídeos es feia de manera molt manual, 
dedicant molt de temps i diners. Ara han arribat les 
intel·ligències artificials per fer la feina. Es poden fer coses 
sorprenents (i inquietants) com canviar el discurs d'una persona 
o posar la cara d'una altra persona en un vídeo real. El tema és 
que es pot fer de forma molt fàcil.
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https://docs.google.com/file/d/1j-0_UGYh6UaSP-f1WcUTbIVXeUxTECd8/preview
https://docs.google.com/file/d/1nCfT5z4-w0Fk7tmZyBs4XSvxX_OdJa2P/preview


El següent nivell de desinformació: deepfakes
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https://docs.google.com/file/d/1Eg45hdvHWzc9XL7cYLKXHKeyCFqezHty/preview


El següent nivell de desinformació: deepfakes
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https://docs.google.com/file/d/1a7iluqttyve5Oh-M6oL1zu-zv9Zn6pGW/preview


7.
Afectacions a 
l'educació



Disrupció educativa
El sistema educatiu actual neix de la primera revolució 
industrial i està pensat per a les fàbriques. Es busca 
homogeneïtat, formació idèntica i en massa. Repetició, 
memorització i exàmens com a barrera a superar. Venim 
d'una formació de l'escassetat, d'una situació de difícil 
accés a la informació. Per això cal memoritzar el que ens 
diu el proveïdor de la informació (el professor). Però ara 
estem en una formació de l'abundància i el més 
important no és obtenir la informació, sinó saber usar-la.

▪ Auge de l'educació informal i la pèrdua 
d'importància de les acreditacions.

▪ Tot està connectat i els continguts són una 
commodity. És important el treball en equip, 
per projectes, i la flipped classroom. (I més 
després de la Covid)

▪ Les escoles han d'introduir tecnologia a 
l'aula. Es trobaran més còmodes.

▪ Les universitats han d'oferir una formació on 
demand, i han de comportar-se com coaches 
o mentors pensant en la formació al llarg 
de la vida.

▪ El professor no és el dipòsit de la informació 
sinó que li que li dóna sentit a el contingut 
des de la seva experiència vital.
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Què ensenyar?
Es veu una necessitat d'interdisciplinarietat perquè la 
realitat és interdisciplinari. Hem de tornar a l'esperit de 
l'àgora grega.

Pel que fa a continguts, cal ensenyar:

▪ STEM: ciència, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques (Science, Technology, Engineering 
and Maths).

▪ Informàtica i nocions de programació (si la física 
serveix per entendre el món, la programació per 
entendre món programable). No cal saber 
programar, però sí entendre com funcionen els 
algoritmes.

▪ Comunicació audiovisual. El món actual gira al 
voltant de la comunicació.

▪ En un futur competint amb robots calen, cada 
vegada més, les humanitats.

I pel que fa a competències i habilitats:

▪ Les competències digitals.
▪ Solució de problemes complexos.
▪ Treball en equip.
▪ Pensament crític, aprendre a pensar i tenir 

opinió.
▪ Creativitat.
▪ Competència emprenedora.
▪ Lideratge, empatia, paciència.
▪ Valors, ètica.

... en definitiva, competències específiques 
humanes (en un futur de robots)
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8.
Afectacions a 
l'empresa



Les tecnològiques dominen el món
Si analitzem les empreses més 
capitalitzades, amb més valor en borsa, de el 
món, ens portem la sorpresa (o no) que de 
les 10 primeres (amb permís del gegant 
energètic saudita, Aramco, i de Berkshire, el 
conglomerat de Warren Buffet) , totes les 
altres són tecnològiques. Incloc a Tesla, que, 
com he dit abans, fabrica ordinadors amb 
rodes. 
Les més capitalitzades en diuen GAFAM 
(Google / Alphabet, Apple, Facebook, 
Amazon i Microsoft).

Les empreses més grans de el món per valor en borsa (cincodias.elpais.com)
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Les tecnològiques dominen el món

Marques més valuoses de l'món (statista.com)

Si ho mirem pel valor de la marca, també 
apareixen les GAFAM.

El domini d'aquestes empreses és tal que si es fa l'exercici de 
comparar el valor en borsa de les empreses amb el PIB dels 
països, podem veure que Facebook, per exemple, equival a 
Argentina, o Amazon a altres 9 països sud-americans junts.
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Disrupció empresarial
Si hi ha d'haver-que la haurà- una disrupció 
en el seu sector, les empreses intel·ligents 
volen ser, o bé els que la propicien o estar 
de la banda dels que la provoquen.
Difícilment la disrupció la creen les 
companyies grans, però, si són perspicaços, 
acaben finançant (o comprant) a aquestes 
startups o petites noves empreses.
Aquestes noves empreses s’apalanquen en 
el nou sistema i s'aprofiten de les 
característiques de la societat actual.

S'aprofiten el descens de costos marginals, 
de la disminució dels costos de transacció i 
comunicació i les barreres d'entrada. 
Tendència a l'externalització d'actius.
Usen intel·ligentment les dades i 
l'automatització. Les properes startups 
reeixides que apareixeran en escena seran 
aquelles que faran el que s'ha fet sempre, 
però afegint models d'aprenentatge i IA en 
els seus processos (robotització).
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Les empreses "top"; Unicorns i Exos
Anomenen "Unicorns" a les startups de 
més de mil milions de dòlars de valoració.
Anomenen "Organitzacions Exponencials" 
(Exos) a aquelles empreses que tenen un 
impacte (o resultat) que és 
desproporcionadament gran -almenys 10 
vegades superior- al comparar-les amb els 
seus iguals.
Aquests Unicorns i Exos han descobert com 
escalar les seves organitzacions d'una forma 
totalment nova gràcies a l'ús de noves 
tècniques organitzatives que se serveixen 
de les tecnologies acceleradores.

Com identifiquem les Exos? En lloc de la 
clàssica "missió" tenen un PTM o Propòsit 
de Transformació Massiva. Pensen en gran. 
Quin és el problema més gran que vull 
solucionar? Per exemple, "Google: 
Organitzar la informació de el món".
A part de l'PTM, es poden identificar una 
desena d'atributs (5 interns i 5 externs) 
claus en la transformació digital a les 
empreses i que les organitzacions 
exponencials solen tenir.
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Atributs de les Exos
SCALE (atributs externs)

S (Staff on Demand): Empleats a Demanda. Treballadors 
temporals i externs per cobrir les seves llacunes de coneixement.

C (Community & Crowd): Comunitat i Entorn. Utilitzen el PTM per 
atreure i involucrar a la comunitat, en tenen cura i proporcionen 
una plataforma per automatitzar les connexions. També 
gestionen bé les idees, que circulen molt ràpid.

A (Algorithms): Algoritmes. Els algoritmes ho són tot tractant 
amb informació i dades. A partir d'aquí, IA i machine learning.

L (Leveraged Assets): Actius externs. No tenir propietat dels 
actius, fins i tot en àrees estratègiques. Llogar millor que 
comprar.

E (Engagement): Compromís. El compromís crea efectes en xarxa 
i bucles de feedback positiu. Es serveixen d'elements i 
mecàniques de el joc en productes i serveis (gamificació) i 
organitzen competicions amb incentius.

IDEAS (atributs interns)

I (Interfaces): Interfícies. Processos de vinculació amb l'exterior 
efectius, eficients, usables i sobretot molt escalables.

D (Dashboards): Quadres de comandament. A temps real, 
adaptable, amb les mètriques essencials sobre l'empresa i 
empleats i accessible per a tots dins de l'organització.

E (Experimentation): Experimentació. Testejar hipòtesi 
constantment controlant riscos. Procés bottom-up d'idees i 
acceptació de les millors top-down. Acceptar el "bon" fracàs.

A (Autonomy): Autonomia. Equips multidisciplinaris que 
s'autoorganitzen descentralitzadament. És un prerequisit per a la 
innovació. Aquí intervé la personalitat dels empleats de 
generacions joves.

S (Social Technologies): Tecnologies socials. Ús intensiu de 
tecnologies que creen interaccions horitzontals; gestió de 
relacions, de tasques, compartició d'arxius, videoconferència.
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9.
Riscos socials



Futur de la feina
La intel·ligència artificial i la robotització 
reemplaçaran a curt termini certes tasques 
repetitives i de baix nivell cognitiu.

En primera instància, es preveu substitució total per 
les màquines en els treballs de les "3 D" bruts, 
perillosos i exigents (dirty, dangerous and demanding 
work), però més endavant el desplaçament serà 
encara més important.

Sobre aquest tema hi ha tecno-pessimistes i 
tecno-optimistes. Probablement és cert que es 
generaran noves professions, però segur que hi 
haurà desplaçament en moltes d'elles i sofriment 
per la velocitat de canvi. (Predicció tecno-optimista de World Economic Forum. L'IA i la robotització 

podrien crear fins a 58 milions de llocs de treball)57



Desigualtats econòmiques
Risc molt real de deflació econòmica per falta 
de demanda deguda a pèrdua de llocs de 
treball. Hi haurà moltes persones que no seran 
capaces de reconvertir-se i es quedaran sense 
feina. Actualment, un canvi i substitució radical 
pot produir-se completament durant la vida 
laboral d'una persona.

No obstant això, estem generant abundància i 
es comença a pensar en solucions tipus RBU 
(Renda Bàsica Universal) i fiscalitat a la 
tecnologia. En temps de Coronavirus s'ha 
reobert el debat en alguns països, ja que seria 
una manera de lluitar contra la pobresa extrema.
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Mentrestant, les desigualtats creixen
▪ Fins que no solucionem socialment temes 

com la RBU, la veritat és que les 
desigualtats estan augmentant.

▪ Un u per cent de la població té més 
riquesa que la resta del planeta i hi ha 
grans desigualtats econòmiques.

▪ Durant el primer any de pandèmia mundial, 
les fortunes dels més rics de la planeta 
no han parat d'augmentar. Els propietaris 
de les GAFAM i les empreses que hem vist 
abans, s'han fet més rics durant la 
Covid-19.
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Per acabar he volgut posar aquesta última foto. És una foto de el pont d'Oakland, a San Francisco, 
California. Sobre el pont passa el BART (el tren ràpid de la badia de San Francisco) amb treballadors 
de les empreses tecnològiques més importants de la planeta. A sota de el pont, de forma 
permanent, acampen els homeless.
Aquesta foto plasma les contradiccions de la nostra societat tecnològica actual. D'una banda un 
creixement exponencial i un univers d'infinites possibilitats. De l'altra, la cara més fosca de les 
desigualtats. Tot això només té una solució acceptable, i passa per coses que hem comentat: 
l'educació de les noves generacions (ètica i valors a més de tecnologia) i un nou contracte social.
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