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Avancem cap a una societat del coneixement que es defineix per la seva capacitat de

transformar la informació en coneixement a fi de compartir-lo per tal que pugui ser utilitzat

per a la millora de la qualitat de vida de les persones. Una de les característiques d’aquesta

societat és la seva connexió, fomentada per les tecnologies de la informació i comunicació.

Els canvis globals que s’han produït ens ofereixen un nou paradigma tecnològic, social i

econòmic basat en la producció en massa i el consum immediat de la informació. 

 

Ara que el món digital ofereix més dades que mai, com podem convertir la informació en

coneixement d’una manera crítica? Quina funció tenen els mitjans de comunicació en les

societats democràtiques? Us convidem a conèixer els set elements clau de la societat del

coneixement.
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#1 L'orígen
Quins són els problemes tecnològics, polítics, socials i existencials del
nostre temps? 
 
Al vídeo Incertesa i creativitat en la societat del coneixement, el filòsof
Daniel Innerarity ens parla de què és la societat del coneixement,
quines paradoxes i inconvenients té i com podem gestionar la
informació a què estem exposats.

#2 L’impacte tecnològic
Les tecnologies digitals estan transformant la nostra vida. Tenim una
identitat digital i formem part d’una xarxa de dades poderosa. 
 
A l’article Orwell en temps de reconeixement facial del CCCB, Ferran
Esteve ens mostra un món en què els avenços en dades massives (big
data) i la videovigilància tenen una gran similitud amb l’obra 1984
d’Orwell.

#3 La postveritat
Fets contra emoció. Quan el que realment passa és menys important
que com ens fa sentir el que passa. 
 
Àudio de la sessió FAKE POLITICS, organitzada pel Born Centre de
Cultura i Memòria, on Andrés Hispano ens explica com l’escenari polític
es troba ocupat per la postveritat i com es desenvolupen les
democràcies contemporànies en aquests moments.

#4 La comunicació
Què és cert i que és fake? Què és informació i què és opinió? 
 
Maldita ciencia és un web gestionat per un grup de periodistes (Maldito
bulo) que desmenteix algunes de les informacions que circulen per la
xarxa. Actualment tenen un especial sobre el coronavirus per oferir-ne
informació fiable al respecte.
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#5 La intel·ligència col·lectiva
Què som capaços de construir en aquest nou paradigma? 
 
El projecte La càpsula del Temps, gestionat per Viquipèdia, té
l’objectiu de verificar i completar les efemèrides de forma col·lectiva.

#6 Ciutadans crítics
La importància d’aprendre a ser crítics i saber defensar-nos. 
 
Pantallas amigas ofereix recursos i gestiona projectes amb l’objectiu
de promoure un ús segur i responsable de les tecnologies,
especialment en la infància i l’adolescència.

 
 

#7 La disrupció
Especulem sobre el futur: intel·ligència artificial i noves formes de
treball i relació. 
 
El vídeo Robot busca feina del programa No pot ser! mostra com
podria afectar la relació entre màquines i persones en un futur proper.
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