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Humanisme digital 
“Diversitat, privadesa, transparència, ètica o 
drets haurien de ser vocabulari i sensibilitat 

habitual en tota iniciativa digital.” 

Joan Clotet 

 
 

 

 

 

 

 

UNITAT DE  

CONEIXEMENT 

Març 2022 



 
U n i t at  d e  C on ei x e m en t  –  H um a n is m e Dig i t a l  

Març 2 0 2 2  
 

factorhuma.org    -2- 

Què és?  

No hi ha dubte que la tecnologia ha esdevingut un aliat estratègic per als éssers 
humans durant la pandèmia de la Covid-19. D'una banda, ha garantit la 

continuïtat de la vida laboral de moltes persones durant els mesos d'estrictes 
confinaments gràcies a l'existència d'eines que han fet possible la feina a 
distància. De l'altra, ha afavorit el contacte i la comunicació entre persones en 

un moment en que el distanciament social ha estat una de les estratègies de 
supervivència. Fins i tot, alguns robots han desenvolupat tasques de cura i 

acompanyament. Tot això ha contribuït a que la vida no s'aturés. Tanmateix, 
perquè la tecnologia sigui efectiva s'ha de construir i fer servir de forma ètica i 
responsable. 

✓ Què és l'humanisme digital? És un corrent de pensament que promou 
posar la tecnologia al servei de la condició humana. Tal com afirma a la 

seva pàgina web Joan Clotet, humanista digital, Digital Talent Advisor i 
membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, ser 

humanista digital “significa considerar l'impacte en les persones des del 
minut zero de tota iniciativa i implica liderar des d'aquest lloc per generar 

confiança i valor a través d’elles. Suposa utilitzar la tecnologia com a 
palanca de canvi i generador d'oportunitat per al nombre més gran de 
persones possible”, explica. 

• Segons alguns experts, ens trobem davant del repte de pensar en un 
nou humanisme postpandèmia, que reflexioni al voltant de l'ésser 

humà i la seva relació amb la tecnologia partint de l'ètica digital. 
Aquest nou humanisme ha d'evitar que caiguem en l'error de 

concebre el progrés tecnològic com un fi en si mateix, oblidant que és 
merament un mitjà. 

• Quins desafiaments es plantegen actualment des del punt de 
vista ètic? El doctor en Formació del Professorat i TIC en Educació, 

Jorge Balladares, explica en un post publicat al Blog de Telos 
Fundación Telefónica, Hacia un nuevo humanismo post-pandemia a 
partir de una ética digital, quins són alguns dels més significatius: 

❖ La gestió de la informació veraç.  

❖ La reducció de la bretxa digital.  

❖ La recerca d’una connectivitat per a tots/es a través de 
l’accés a Internet com un dret.  

❖ La prevenció de riscos i vulnerabilitats al ciberespai.  

❖ La promoció de valors a través dels mitjans digitals i les 
xarxes socials.  

https://elpais.com/retina/2020/09/21/tendencias/1600711068_643742.html
https://elpais.com/retina/2020/09/21/tendencias/1600711068_643742.html
https://joanclotet.com/humanismo-digital/
https://telos.fundaciontelefonica.com/hacia-un-nuevo-humanismo-post-pandemia-a-partir-de-una-etica-digital/
https://telos.fundaciontelefonica.com/hacia-un-nuevo-humanismo-post-pandemia-a-partir-de-una-etica-digital/
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• Si ens centrem en l'àmbit laboral, el desenvolupament de la 
Intel·ligència Artificial (IA) ha produït avenços importants, 
però també ha generat grans dilemes per a les organitzacions i 

ha fet aflorar certes pors entre les persones treballadores. A 
l'article de Fran Delgado El humanismo tecnológico no se ha 

inventado ahora, publicat a Equipos&Talento, es recullen alguns 
d'aquests temors i els exposem a continuació: 

❖ Temor a que els robots i les màquines en general 
substitueixin els humans en els seus llocs de treball. 

❖ Por a l'ús d'algoritmes per controlar i distribuir la feina, 
cosa que podria deshumanitzar les relacions laborals. 

❖ Por a la influència de la Intel·ligència Artificial sobre el 
comportament humà. Amb l’ús de models predictius es poden 

analitzar i interpretar dades massivament. Tal com explica 
Delgado, aquestes eines es poden fer servir negativament, per 

exemple, per crear fake news. 

 

Eines 

El Center for Humane Technology és una organització sense ànim de lucre que 
es va fundar al 2013 amb la missió “d’impulsar un canvi integral cap a la 
tecnologia humana que doni suport al benestar col·lectiu, a la democràcia i a 
l'entorn d'informació compartida”, tal com s’explica a l'article Why Humane 

Technology is More Important Than Ever, publicat al portal mindful.tecnhology. 
Aquesta organització ha identificat sis principis bàsics per desenvolupar 

tecnologies humanes en el futur. Els exposem a continuació, en base a la 
informació que recull la seva pròpia pàgina web: 

✓ Obsessionar-se amb els valors, en lloc de fer-ho amb les 
mètriques d'engagement: és possible actuar impulsat/da pels valors, 

sense deixar d'estar informat/da per les mètriques. Si desenvolupes 
tecnologia, pots dedicar temps a pensar en els valors que pretens 
generar amb el teu producte (benestar, productivitat, diversió, etc.). 

Aquests valors poden ser font d'inspiració. Per mesurar l’èxit aconseguit, 
es poden utilitzar mecanismes que s’ajustin a la complexitat d’allò que es 

pretén valorar. Per exemple, es pot optar per la investigació qualitativa o 
la contractació d'experts/es externs/es. 

✓ Reforçar les coses bones que ja existeixen, en comptes d'assumir 
que la resposta sempre és crear més tecnologia: les persones són 

capaces d'assolir objectius, connectar amb les altres i fer moltes altres 
coses en què la tecnologia pretén ajudar. Cal destacar que la tecnologia 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://mindful.technology/humane-technology-important/
https://mindful.technology/humane-technology-important/
https://www.humanetech.com/technologists
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pot donar cert espai perquè les persones prosperin en aquests aspectes, 
o bé pot atrofiar-ne la capacitat per fer-ho. Quan tries o desenvolupes 
una tecnologia, és positiu recolzar les condicions en què la brillantor es 

produeix de manera natural. 

✓ Fer visible allò invisible, en lloc d'assumir que els danys es 
produeixen en casos extrems: per aconseguir un major nivell de 
comprensió dels aspectes nocius o perjudicials que pot generar la 

tecnologia que desenvolupes, és important crear una connexió empàtica 
entre els/les responsables de la presa de decisions o els equips que 

generen el producte tecnològic i els/les usuaris/es del mateix. La 
tecnologia humana requereix que s'interioritzin els perjudicis que 
experimenten els usuaris com si fossin propis. Es pot aconseguir, per 

exemple, imaginant escenaris com el següent: el teu fill o la teva filla és 
objecte d'assetjament a l'aplicació que tu mateix has dissenyat. És 

possible que aquesta mentalitat et faci tenir més precaució. 

✓ Permetre la presa de decisions intel·ligents, en lloc d'assumir que 
tenir més opcions per escollir és sempre millor: el món és cada cop 
més complex i impredictible, per la qual cosa entendre la realitat 

emergent i prendre decisions importants és difícil. Com a especialista en 
tecnologia, pots ajudar a les persones a prendre decisions coherents i 
reflexionades, aportant-los un marc adequat en presentar nova 

informació. Per exemple, dir que la Covid-19 té una taxa de mortalitat de 
l'1% pot ser menys clarificador que explicar que provoca moltes més 

morts que la grip. 

✓ Promoure l'atenció plena, en comptes de competir per l'atenció: 
actualment, les aplicacions i les tecnologies competeixen constantment 
per atreure la nostra atenció. Així és difícil aconseguir una atenció plena 

que ens permeti actuar amb intenció i evitar les accions i les reaccions 
automàtiques. Però cal destacar que l'atenció plena es pot desenvolupar. 
Quan idees una tecnologia, pots ajudar les persones usuàries a millorar 

el nivell de consciència, en lloc de buscar guanyar més atenció. Per 
exemple, en les aplicacions de correu per defecte s'emet un so i apareix 

una notificació quan t’arriba un nou mail. El més òptim seria que fos la 
pròpia persona usuària qui activés aquests avisos. 

✓ Vincular el creixement a la responsabilitat, en lloc de limitar-se a 
maximitzar el creixement: encara que quan es llança un producte o 

una tecnologia pugui semblar una possibilitat remota que acabi sent 
perjudicial, quan se n'amplia l'ús a milions de persones les possibilitats 
que es produeixi algun dany són molt més grans. Per exemple, un 

producte originalment destinat només a adults estarà gairebé 
inevitablement exposat als nens i nenes quan s'estengui el seu ús, o una 

plataforma originalment destinada a l'entreteniment pot convertir-se en 
un objectiu per a la desinformació quan el seu ús sigui més generalitzat. 

Més enllà d'aquests sis principis, per construir un món on la tecnologia sigui 
humana, el Center for Humane Technology també recomana no perdre de 
vista que la tecnologia mai no és neutral, que el cervell humà és 

inherentment vulnerable, que cal una nova mentalitat per desenvolupar 
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una tecnologia més humana i que es requereix l'existència d'un mercat 
que recompensi la tecnologia humana. 

 

La dada 

Segons prediu un estudi del Fòrum Econòmic Mundial, l'any 2025 l'ocupació 
robotitzada ja serà gairebé tan habitual com la humana. Es recull en 
l'article El coronavirus acelera la Cuarta Revolución Industrial: el trabajo 

robotizado alcanzará al humano en cinco años, publicat a El Economista, on es 
detallen les dades següents: 

✓ S'espera que l’any 2025 el 47% del treball global estigui 
automatitzat, fet que suposaria un 14% més que l'any 2020. 

• Aquest increment podria implicar una pèrdua significativa de llocs 
de treball, però des del Fòrum Econòmic Mundial auguren que en 

determinades àrees també es crearan noves ocupacions que 
estaran adaptades a la nova divisió entre màquines i humans: 

❖ S'estima que l’any 2025 s'hauran perdut 85 milions de 
llocs de treball a les 26 grans economies estudiades en 

l'informe. Tot i això, s'hauran generat encara més 
ocupacions: 97 milions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10839197/10/20/El-coronavirus-acelera-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-el-trabajo-robotizado-alcanzara-al-humano-en-cinco-anos.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10839197/10/20/El-coronavirus-acelera-la-Cuarta-Revolucion-Industrial-el-trabajo-robotizado-alcanzara-al-humano-en-cinco-anos.html
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIS NECESSARIS PER CONSTRUIR ORGANITZACIONS MÉS 

HUMANES EN L’ERA DE LES MÀQUINES 

 

L'humanista Tim Leberecht, Cofundador de House of Beautiful Business i autor del llibre 

The Business Romantic, explica al vídeo TED 4 ways to build a human company in the 
age of machines que per tal que les organitzacions segueixin sent humanes potser 
l'única opció és crear bellesa. Per construir una organització “bonica”, Leberecht 
proposa des d'un punt de vista subjectiu que aquesta ha de comptar amb certes 
qualitats o principis necessaris: 

• Fer allò innecessari: es tracta que des de les organitzacions es duguin a 

terme accions belles per ser sorprenents i perquè sorgeixen del no-res, sent 
completament innecessàries. Per a Leberecht, liderar amb bellesa vol dir anar 
més enllà d’allò merament necessari. 

❖ Exemple: el fundador i CEO de l'empresa nord-americana de iogurt 

Chobani, Hamdi Ulukaya, va decidir donar accions del negoci als/a les 
seus/ves 2.000 empleats/des. Ho va fer sense ser pressionat per agents 
interessats o pel mateix mercat. Aquesta acció va ser una sorpresa per a 
tots/es, fins i tot per a les pròpies persones empleades. Ulukaya ho va 
argumentar dient que el seu objectiu era repartir la riquesa amb qui 
l'havia ajudat a crear-la. 

• Crear intimitat: alguns estudis demostren que el benestar a la feina té a veure 
en bona part amb les relacions amb els/les companys/es. I cal destacar que el 
bon estat de les relacions dins les organitzacions depèn en gran mesura de les 
petites interaccions. És a dir, el secret per aconseguir que les relacions siguin 

bones no és tenir grans gestos o fer grans promeses, sinó tenir petits moments 
d'unió. Per això, Leberecht parla d'intimitat. 

❖ Exemple: l'empresa del sector de l'alimentació Danone va voler traduir 

el nou manifest de la companyia en iniciatives relacionades amb els 
productes. Per elaborar l'estratègia, va reunir cent empleats/des de 

diferents departaments i regions en un retir de tres dies. Van demanar 
que tots/es es disfressessin durant la trobada per tal d'eliminar les 
jerarquies i crear així una major intimitat i propiciar que es mostrés als 
altres alguna cosa sobre un/a mateix/a. 

 

http://timleberecht.com/
https://houseofbeautifulbusiness.com/
https://www.amazon.es/Business-Romantic-Everything-Quantify-Something/dp/0062302515
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
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L’experiència 

 

Festo és una empresa familiar alemanya que ofereix productes i serveis en 
automatització de fàbriques i processos basant-se en quatre qualitats: 

seguretat, eficiència, senzillesa i competència. Té dues grans línies d'activitat: 
Festo Automation (productes, sistemes i serveis relatius a la tècnica 
d'accionament i control pneumàtica i elèctrica) i Festo Didactic (educació 

 

ALTRES PRINCIPIS NECESSARIS, SEGONS TIM LEBERECHT 

 

Al mateix vídeo TED, Tim Leberecht esmenta altres principis amb què han de comptar 
les organitzacions per ser més “belles” i humanes: 

• Assumir el risc de ser lleig: avui dia, les organitzacions tenen tendència a 
utilitzar la psicologia positiva i a cercar la bellesa en diferents aspectes, com 

ara l'ús del llenguatge. De fet, algunes empreses emergents diuen que algú 
“s'ha graduat” per expressar que està acomiadat. Sovint el llenguatge bell es 
queda a la superfície, mentre que el llenguatge més lleig arriba de forma més 

profunda. Segons Leberecht, ser autèntic implicar ser lleig. 

❖ Exemple: un fabricant volia transformar una de les unitats de negoci 
que estava passant per una situació de crisi. Per això, van identificar i 
escriure en grans panells totes aquelles qüestions que s'havien 

convertit en un obstacle per aconseguir un millor rendiment. Van 
traslladar aquests panells a una sala que van anomenar “l'habitació 
lletja”. Aquesta acció va ser una manera de “visibilitzar allò lleig” i de 
poder analitzar-ho. 

• Mantenir-se incomplet/a: allò imperfecte o allò incert ens crida l'atenció i 

ho trobem “bell”. Segons Leberecht, els moviments o empreses que no 

s'arriben a organitzar del tot mai no arriben a ser banals. 

❖ Exemple: arran del moviment social francès Nuit Debout, una protesta 
organitzada en resposta a les lleis laborals proposades a França, es 

reunien cada nit centenars de persones a la Plaça de la República. Allí 
deliberaven sobre la seva visió de la República Francesa. Era un 
moviment desordenat, ple de controvèrsies i de contradiccions, però 
cada reunió suposava una lliçó d'humanitat. 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
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tècnica, formació i assessorament d'empreses industrials manufactureres). 
Opera a escala internacional i, actualment, és present a 61 països. Compta amb 
21.200 treballadors/es a tot el món, 150 d’ells/es a la filial espanyola ubicada a 

l'Hospitalet de Llobregat. Al 2021, Festo va ser guardonada amb el Premi Mercè 
Sala que lliura la Fundació Factor Humà, reconeixent així la seva feina i el seu 

compromís amb les persones. 

✓ Festo exemplifica a la perfecció que la innovació no està renyida amb 
l'humanisme. Ho podem observar amb algunes de les seves apostes tant 
en l'àmbit de les persones com en el camp tecnològic, que ja es van 

esmentar durant la gala de lliurament dels Premis Factor Humà 2021: 

• Festo aposta per posar les persones al centre i tenir una 
mirada humana en el desenvolupament de la seva activitat: 

❖ Compta amb un perfil laboral d'alta especialització i 
inverteixen en la millora i el desenvolupament de les 
competències de les seves persones col·laboradores. 

❖ Engloba moltes de les polítiques laborals sota el paraigües 
d'un “lideratge 4.0”, que té com a objectiu crear un 

sentiment de pertinença. 

❖ Fomenta les soft skills. De fet, prioritza les habilitats toves 
abans que els coneixements tècnics en les promocions internes. 

❖ Ofereix polítiques flexibles de conciliació, teletreball i 
horaris.  

❖ Potencia les pràctiques continuades en empresa amb un 
model dual.  

❖ Té una taxa de rotació molt baixa.  

❖ Compta amb una política de desenvolupament i retributiva 
equitativa internament i competitiva externament.  

❖ Promou l'augment del nombre de dones als seus equips i 
en la direcció i fomenta les vocacions tecnològiques 

femenines des de l'etapa escolar en base a una igualtat 
d'oportunitats. 

• Alhora, Festo compta amb una faceta innovadora que la 
converteix en un referent: 

❖ Fabrica contínuament productes segons les noves 
tendències i explotant tecnologies d'avantguarda. 

❖ Compta amb diferents projectes de recerca pensant en les 
fàbriques del futur i els seus productes destaquen per la seva 
qualitat i innovació. 

❖ Utilitza la Intel·ligència Artificial inspirada en la 
naturalesa. Per exemple, en projectes com el braç biònic 

https://factorhuma.org/ca/participa/premios-factor-huma/15058-festo-i-saba-infraestructures-guanyen-els-premis-factor-huma-2021
https://factorhuma.org/ca/participa/premios-factor-huma/15058-festo-i-saba-infraestructures-guanyen-els-premis-factor-huma-2021
https://www.festo.com/es/es/e/sobre-festo-id_3847/
https://www.youtube.com/watch?v=b4LrCoQfy-0
https://www.festo.com/es/es/e/tendencias/bionica-id_9229-30/
https://www.festo.com/es/es/e/tendencias/bionica-id_9229-30/
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articulat BioniCobot, que aprèn a agafar objectes i a situar-los 
al lloc desitjat. 

❖ Té una plataforma de recerca i aprenentatge, la CP Factory, 
una fàbrica modular on els/les estudiants poden simular la 

fabricació real de productes. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona està ben posicionada per convertir-se en capital global de 
l'humanisme tecnològic. De fet, al 2019 es va presentar un pla per 

aconseguir-ho. Ja aleshores, es parlava d'un conjunt d'iniciatives que 
convergien entre si i que havien de convertir la ciutat “en un fòrum obert on 

s'estudiessin i s'assagessin els drets de la ciutadania en qüestions com la 
privadesa de les dades, els límits de les grans corporacions tecnològiques, la 
robòtica, la revolució de la computació quàntica o el desenvolupament de la 

Intel·ligència Artificial”, tal com explica Miquel Molina a l'article Barcelona tiene 
un plan: ser una capital global del humanismo tecnológico, de La Vanguardia. 

✓ Al mateix article, s'exposen alguns dels motius o condicions que fan 
que Barcelona pugui liderar a nivell europeu aquest moviment que 

situa les persones al centre del desenvolupament tecnològic: 

• Històricament, la ciutadania barcelonina ha posat de manifest la 
defensa de la justícia social i la sensibilitat per la igualtat, la pau i 
l'ecologia. Hi ha, doncs, una important tradició de repensar el món. 

• Des de fa anys van prenent cos algunes iniciatives relacionades amb 
l'humanisme tecnològic a la ciutat. 

• La capital catalana destaca pel seu dinamisme tecnològic i està ben 
posicionada al sector de les Smart Cities. 

✓ Algunes iniciatives o projectes que s'han impulsat en els darrers anys 
per liderar des de Barcelona la reflexió sobre com volem que sigui la 
nostra societat i quin és el paper que ha de jugar la tecnologia, són les 

següents: 

• El Digital Future Society (DFS): el Mobile World Capital Barcelona, 
juntament amb el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, 
ha impulsat el fòrum Digital Future Society. Tal com explica Carlos 

Grau, CEO del Mobile World Capital Barcelona, a l'article Digital Future 
Society, el futur des de Barcelona, es tracta “d'un programa global 
que posa en contacte experts/es internacionals, autoritats, 

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14325-barcelona-tiene-un-plan-ser-una-capital-global-del-humanismo-tecnologico
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14325-barcelona-tiene-un-plan-ser-una-capital-global-del-humanismo-tecnologico
https://digitalfuturesociety.com/es/sobre-nosotros/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
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organismes reguladors, organitzacions cíviques i emprenedors/es. La 
finalitat és identificar, comprendre i abordar problemes ètics i legals, 
així com reptes i oportunitats derivats de la transformació digital i que 

sorgeixin del desenvolupament tecnològic”. El DFS compta amb: 

❖ El DFS Think Thank (una gran fàbrica d'idees): tal com 
s'explica a la seva pàgina web, es tracta “d'una iniciativa de 
caràcter global que analitza, investiga i genera coneixements 

sobre els efectes derivats de la configuració, l'ús i la 
governança de la tecnologia”. 

❖ El DFS Lab: “És un entorn de proves on identificar reptes, 
desenvolupar solucions i crear prototips que ajudin a superar 

desafiaments socials”, s'exposa al web. Mitjançant aquest 
laboratori, s'emprendran diversos projectes pilot i prototips a 

Barcelona per aconseguir validar les reflexions que sorgeixin del 
DFS Think Thank, segons afirma el CEO del Mobile World 
Capital Barcelona. 

• La jornada “Humanism in the digital age: the urban 
contribution”: aquest esdeveniment, que es va celebrar al novembre 

del 2021, va ser organitzat conjuntament per Digital Future Society i 
l'Ajuntament de Barcelona. L'acte va reunir unes 150 entitats i 40 

ponents i “es va centrar en diagnosticar l'impacte de la transformació 
digital a la societat i explorar essencialment des de l'entorn urbà 

solucions per combatre les desigualtats que suposa”, com s'explica en 
un comunicat de premsa del Mobile World Capital Barcelona. 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Werthner, Hannes; Prem, Erich; Lee, Edward A.; Ghezzi, Carlo. Perspectives on 
Digital Humanism. Cham: Springer, 2022. Accés al llibre online: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86144-5  

Faster than the future. Facing the digital age. Barcelona: Digital Future Society, 
2021. Accés al llibre online: 

https://digitalfuturesociety.com/fasterthanthefuture/  

 

https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/tic/mwc/magazine/catalonia-land-of-digital-revolutionaries/digital-future-society-el-futur-des-de-barcelona-carlos-grau/
https://mobileworldcapital.com/pressrelease/barcelona-lidera-el-papel-de-las-ciudades-en-el-humanismo-tecnologico-para-luchar-contra-las-desigualdades-de-la-transformacion-digital/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-86144-5
https://digitalfuturesociety.com/fasterthanthefuture/
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Vídeo TED de Tim Leberecht - “4 ways to build a human company in the 
age of machines” 

Tim Leberecht explica en un interessant vídeo TED que davant la Intel·ligència 
Artificial (IA) i l'aprenentatge automàtic necessitem un nou humanisme radical. 

Es tracta de dissenyar organitzacions que cerquin l'autenticitat en lloc de 
l'eficiència i, per aconseguir-ho, Leberecht proposa quatre principis fonamentals 

en la construcció d'organitzacions “belles”. 

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_compan
y_in_the_age_of_machines?language=es  

 

En què consisteix l’humanisme digital? – Entrevista a Joan Clotet 

Entrevista de Jaime Grau a l'humanista digital Joan Clotet, publicada al blog 
Prisma al juliol de 2020. Algunes de les qüestions que s'aborden són els propers 

reptes de l'humanisme digital i les accions clau que s'haurien de desenvolupar 
per implementar-lo en una organització. A més, Clotet també explica què és per 

a ell la innovació. 

https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-
clotet/  

 

Delgado, Fran. "El humanismo tecnológico no se ha inventado ahora". 
Equipos&Talento, 01/11/2021. 

Fran Delgado, periodista corporatiu d'Inginium Consultores, parla en aquest 
article d'Equipos&Talento sobre el concepte d'humanisme digital, exposa els 
dilemes que la Intel·ligència Artificial està provocant en les organitzacions i 

explica com aplicar l'humanisme digital a l'empresa. 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-
humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora  

 

Marcet, Xavier. “Inteligencia natural”. La Vanguardia, 27/12/2020.  

La intel·ligència artificial i en general el ram de les tecnologies basades en 
dades canviarà la nostra vida i la de les nostres organitzacions, igual que la va 

canviar internet i abans l'electricitat. És una discontinuïtat històrica. És un punt 
i a part a la història de la humanitat. Però depèn de les persones que d'aquesta 

tecnologia en surti una humanitat augmentada, i no el moment de la famosa 
singularitat quan les màquines suposadament s'imposaran a les persones. 

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14875-inteligencia-natural  

 

https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://www.ted.com/talks/tim_leberecht_4_ways_to_build_a_human_company_in_the_age_of_machines?language=es
https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-clotet/
https://beprisma.com/en-que-consiste-el-humanismo-digital-entrevista-a-joan-clotet/
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://www.equiposytalento.com/tribunas/inginium-consultores/el-humanismo-tecnologico-no-se-ha-inventado-ahora
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14875-inteligencia-natural
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/14875-inteligencia-natural
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Unitats de Coneixement relacionades 

• Oportunitats de la robotització (2017): 
https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/13212-
oportunitats-de-la-robotitzacio  

• El futur del treball (2014): https://factorhuma.org/ca/unidades-de-
conocimiento-blog/11066-el-futur-del-treball  
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