NEEC commemora el 15 anys reflexionant sobre reptes presents i futurs

«Hem d’humanitzar les tecnologies»
Cal situar les persones en el centre del debat tecnològic
La bretxa digital reclama un programa d’alfabetització digital
S’han d’empoderar les persones i afavorir un esperit crític
Per tancar les activitats commemoratives del seu quinzè aniversari, NEEC (Nous
Emprenedors i Empresaris de Catalunya) va celebrar un debat sobre l’impacte que han tingut
les tecnologies en la configuració social del segle XXI i, especialment, en l’àmbit de
l’empresa, l’emprenedoria i els negocis. Cristina Colom, Digital Future Society Director del
Mobile World Capital Barcelona. El pool de ponents va estar format per Cristina Colom,
Digital Future Society Director del Mobile World Capital Barcelona; Argelia Garcia, CEO de
ToGrowfy; Dani Julià, President de la Fundació REIR (Recursos Educatius per a la Infància en
Risc; Joakim Vivas, Co-founder i Chief Technology Officer a Qori; els quals van ser moderats
per Oriol Brutau, President de NEEC.
Entre les principals aportacions que es van fet, destaca el consens al voltant de la necessitat
“d’humanitzar les tecnologies, posant les persones en el centre”. En aquest sentit, les
tecnologies han de servir per alguna cosa, han de tenir un propòsit, el repte és definir quin
ha de ser aquest propòsit. Per tal d’assolir aquest objectiu, cal que les persones siguin
capaces de prescindir dels egos i escoltar els altres, superant prejudicis i exclusions.
Però el repte més gran al qual hem de fer front és existència de la “bretxa digital”, que no
és sinó, una altre de les “bretxes” que pateixen les societats occidentals. En aquest sentit,
estaríem parlant de “bretxes” de gènere, econòmiques, sanitàries o educacionals. Però
potser la que més ens hauria de colpir és la “bretxa de soledat” en què es troba molta gent
gran que no sap com enviar un whatsapp o fer una videotrucada, i que durant els
confinaments va provocar un estat de soledat realment existent.
Per superar aquest risc evident cal dur a terme programes efectius d’alfabetització digital,
començant per les escoles, ja que a l’Estat espanyol el 43% de les persones que hi viuen no
saben escriure un correu electrònic. Les tecnologies no tenen cap sentit si deixa persones
als marges de la societat, ja que cada vegada és més evident que “a més tecnologia, són
més les persones que queden enrere”. Només podrem capgirar aquesta situació amb un
veritable empoderament ciutadà, afavorint un pensament crític i un Drets Humans Digitals
que no han de ser diferents de la resta de drets humans.

