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"Donaria tot el que sé a canvi de la meitat del que ignoro” 

René Descartes 
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Què és? 

ü La intel·ligència col·lectiva és una forma d’intel·ligència que sorgeix de 
la col·laboració de molts individus i en la qual els processos deliberatius i els 
resultats són diferents dels que s’obtindrien individualment. 

ü El terme té el seu origen en els estudis sobre els insectes socials com ara 
les formigues o les abelles. Tanmateix, en els darrers anys el concepte ha 
pres nova volada arran del ràpid desenvolupament de les tecnologies de la 
informació i la comunicació que permeten una col·laboració més ràpida, 
eficient i horitzontal. 

ü Les primeres pàgines d’Internet encara seguien l’antic patró de 
comunicació vertical amb un emissor i un receptor clarament diferenciats. La 
Internet 2.0 suposa l’addició d’un component social i col·laboratiu: les 
diferències entre els creadors de continguts i els consumidors de continguts 
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es difuminen. L’exemple més clar és la coneguda Wikipedia o enciclopèdia 
col·laborativa. 

ü Anàlogament, a les organitzacions la línia de demarcació entre els 
productors i els consumidors també es fa més incerta. Sorgeix una nova 
figura, el prosumer (prosumidor) que molt sovint dóna forma als productes i 
serveis i és consultat sobre la seva futura configuració. 

ü  Els impactes d’aquests canvis a les organitzacions han portat a parlar 
d’una nova economia col·laborativa o  Wikinomia. El mercat es 
converteix primordialment en un mercat d’informació. En aquest sentit 
Eric S. Raymond ha proposat la dicotomia catedral/basar per entendre el 
fenomen:  

§ Una catedral imposa, és vertical, les normes venen des de dalt i 
en entrar-hi només és possible una actitud de reverència. 

§ Un basar és horitzontal, hi ha converses constants, s’hi parla de 
preus i productes, però també de la vida en general. Les parades 
proliferen i de lluny sembla caòtic, però de prop es veu que té un 
ordre. 

ü Alguns teòrics han parlat d’aquest caos aparent fent servir el terme 
swarm creativity (creativitat d’eixam) en un retorn a l’origen entomològic 
del concepte d’intel·ligència col·lectiva: un grup treballant conjuntament i 
intercanviant idees es pot comparar amb un rusc o amb una colònia de 
formigues. Sembla caòtic des de fora, però hi ha una estructura que ho fa 
tot fluid; tothom té el seu treball i sap (intuïtivament) què ha de fer i ho fa. 

ü Els crítics d’aquest enfocament apunten al risc de caure en un  
igualitarisme a la baixa, en un mínim comú denominador que eclipsi la 
creativitat i les contribucions individuals. També apunten la tendència del 
pensament grupal cap a conservar l’status quo i recelar de qualsevol canvi 
de paradigma. 

Eines 

ü Wikis: un wiki és un document elaborat de manera col·lectiva i 
simultània per part de diverses persones. La filosofia darrera del concepte 
de wiki sorgeix de la revisió entre iguals (peer review) de les revistes 
científiques: si prou persones llegeixen un text, augmenta la possibilitat de 
detectar i esmenar-ne els errors. En les organitzacions, l’ús de wikis a la 
intranet pot permetre consolidar els coneixements existents, evitar la 
reduplicació d’esforços i compartir bones pràctiques. Un wiki elaborat pels 
propis treballadors no es percep com unes normes dictades des de dalt, sinó 
com una manera de compartir amb els companys solucions i processos. 
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ü Crowdsourcing: la paraula deriva de l’outsourcing i és traduïble 
literalment per font de la multitud. Si amb la deslocalització es desvia la 
fabricació de productes a fora per abaratir costos, amb el crowdsourcing es 
deixa en mans de la multitud la resolució d’un problema, normalment 
estimulant la participació mitjançant una recompensa. El cas paradigmàtic 
és el projecte InnoCentive, fundat per la farmacèutica Lilly que publica 
problemes d’I+D i ofereix una recompensa a qui trobi la solució. Per 
exemple, Lego va usar aquest servei per dissenyar una nova línia de 
productes robòtics. 

ü Votació i rànquings col·lectiu: es tracta d’un sistema inspirat en webs 
com digg.com o reddit.com que permet que els usuaris destaquin informació 
mitjançant votacions. D’aquesta manera la informació que es prioritza es la 
que interessa a la majoria d’usuaris i no la que es creu des d’alguna 
instància que interessa. Un exemple d’aplicació és el sistema d’e-petitions 
del Govern Britànic que permet enviar qüestions al govern i les més votades 
han de rebre una resposta oficial. En les organitzacions la votació col·lectiva 
permet conèixer l’opinió dels treballadors o els clients, prioritzar actuacions i 
filtrar informació significativa.  

ü Etiquetatge col·lectiu: sistema en el qual els usuaris etiqueten 
informació de manera que sigui més fàcil la seva classificació, arxiu i 
consulta. És el cas de l’etiquetatge de fotografies a Flickr o d’adreces web a 
del.icio.us. S’ha proposat el terme folcsonomia per referir-se a aquesta 
nova taxonomia que no prové de la mà d’experts sinó del coneixement 
col·lectiu. IBM està desenvolupant una plataforma per aplicar l’etiquetatge 
social a les organitzacions -coneguda com Projecte Dogear- que permet 
etiquetar pàgines de la intranet.  

ü Aprenentatge col·laboratiu: la formació també es pot beneficiar de la 
intel·ligència col·lectiva. L’antic model vertical professor/alumne pot ser 
substituït per comunitats d’aprenentatge on els propis alumnes aporten 
materials. Moodle és una plataforma oberta d’aprenentatge que permet 
crear aquestes comunitats. El concepte ha estat aplicat per organitzacions 
dedicades a l’aprenentatge d’idiomes com ara lingQ o lang-8: mentre 
aprenen una segona llengua els usuaris es desdoblen com a professors de la 
seva llengua materna. 

La dada 

El sistema operatiu GNU/Linux creat de manera col·lectiva per programadors de 
tot el món és l’exemple més reeixit de l’aplicabilitat de la intel·ligència 
col·lectiva a projectes de gran entitat. Segons un estudi de la Universitat de 
Waterloo, el seu nucli ha experimentat un creixement geomètric: la primera 
versió de l’any 1991 comptava amb 10.239 línies de codi; en l’actualitat té més 
de 10 milions de línies. 
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FEEDBACK 

FACTORS A TENIR EN COMPTE A LES 
ORGANITZACIONS 

 

ABAST: és important identificar l’abast de l’ús de la 
intel·ligència col·lectiva, que pot ser intern o extern a 
l’organització. A l’hora de recollir noves idees o avaluar-
les, l’organització pot voler fer participar a persones 
que tradicionalment no han participat mai. En el cas 
d’una organització podem aplicar la intel·ligència 
col·lectiva a l’interior de l’organització, en persones del 
mateix o d’un altre departament, o bé de similars 
funcions dins de l’organització. 

 

AGREGACIÓ: les organitzacions poden obtenir idees i 
solucions de múltiples fonts. La clau està en mantenir 
un equilibri entre diversitat i experiència. Ambdós 
ingredients són necessaris, però la dosi serà diferent 
segons l’aplicació que se’n vulgui fer: volem trobar 
solucions innovadores o es tracta de consolidar 
informació acumulada? 

 

AUTO-ORGANITZACIÓ: els mecanismes que 
permeten la interacció entre diferents membres d’un 
grup poden produir més valor que la suma de les parts. 
Si aquests mecanismes d’interacció no són definits 
adequadament, la intel·ligència col·lectiva pot sumar 
menys que la suma de les parts. Per tant l’auto-
organització dels grups és un factor clau d’èxit. 

 

CONTROL: en posar en pràctica qualsevol tipus 
d’activitat d’intel·ligència col·lectiva és inevitable una 
certa pèrdua de control que pot manifestar-se de 
múltiples formes. Una d’elles és que el resultat no sigui 
el desitjat o resulti inservible. L’altra és la 
imprevisibilitat. Una organització pot no estar 
preparada per a certes decisions sorgides de la 
intel·ligència col·lectiva. La tercera podria ser la falta de 
responsabilitat en les decisions preses. Qui és el 
responsable d’una decisió inadequada presa de forma 
col·lectiva? 
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L'experiència 

  

ü La Wikimedia Foundation, organització sense afany de lucre que sustenta 
econòmicament la Wikipedia, i l’Agència Nacional de Recerca Mèdica dels 
Estats Units -United States National Institutes of Health (NIH)- van signar el 
juliol de 2009 un acord de cooperació per fer més accessible la 
informació sobre salut, ciència i medicina. 

ü Personal i voluntaris de la Wikimedia Foundation van formar a 
investigadors i docents en les maneres de contribuir a la Wikipedia i millorar 
la qualitat de la informació divulgada. 

ü Es van posar a disposició dels científics vídeos formatius sobre com 
esmenar entrades de la enciclopèdia col·lectiva i assegurar-ne el rigor 
científic. 

ü Aquest acord és el primer cas de col·laboració d’aquesta fundació amb 
una agència federal de caràcter científic i suposa un reconeixement 
implícit per part dels estaments oficials nord-americans del paper que juga 
la Wikipedia en la difusió del coneixement sobre matèries crucials com ara 
la salut. 

ü Altres eines de coneixement que gestiona la Wikimedia Foundation son: 

§ Wikiversity: plataforma educativa, online, lliure i gratuïta, amb 
filosofia wiki. Permet crear projectes d’aprenentatge a qualsevol 
nivell educatiu i participar en un grup d’aprenentatge. 

§ Wikispecies: un directori amb informació científica de les 
diferents espècies animals i vegetals. 

§ Wikisource: biblioteca en línia de textos originals que es troben 
en domini públic. 

§ Wikibooks: projecte que té per objectiu posar a disposició de 
qualsevol persona llibres de text, manuals o altres textos 
pedagògics de contingut lliure i d’accés gratuït. 

 

ü Virt@ula 2.0 és un espai virtual on els treballadors de “la Caixa” poden 
compartir amb els seus companys experiències relacionades amb la solució 
de problemes que se’ls plantegen en el treball. 
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ü Posada en funcionament al 2009, Virt@ula 2.0 es diferencia de l’antiga 
plataforma de formació en línia on abans el funcionament era unidireccional 
i ara s’ha transformat en un espai obert i participatiu. L’objectiu és 
fomentar que els propis treballadors es converteixin en professors dels 
seus companys en aquells temes que millor dominin.  

ü L’arribada d’aplicacions com els blogs, els fòrums, les xarxes socials i els 
wikis han suposat una renovació total de l’antiga plataforma. 

ü Virt@ula 2.0 està oberta als 25.300 empleats de “la Caixa”, en diferents 
nivells de participació. Per exemple, si una direcció d’àrea de negoci (que 
agrupa a una sèrie d’oficines) té necessitat de potenciar la campanya sobre 
la captació de nòmines, es crea un espai obert per discutir aquest punt. A 
aquest espai tindran accés únicament els empleats de les sucursals que 
pertanyin a aquesta àrea de negoci. 

ü Els blogs creats per algun expert de la plantilla en un tema concret, 
poden resoldre els dubtes dels companys referents a aquesta temàtica. 
D’aquesta manera l’experiència acumulada no es perd i no s’ha de començar 
de zero cada vegada. 

ü La plataforma també permet que qualsevol usuari, en funció de les seves 
necessitats o inquietuds, generi un espai en el qual es pugui tractar un tema 
concret. 

ü Virt@ula permet als treballadors formar-se en aquelles temàtiques que 
considerin més necessàries i al ritme que ells triïn. La plataforma té 350 
documents didàctics que tracten temes molt diversos, des de camps com la 
fiscalitat, les habilitats relacionals o les inversions, fins els nous productes 
financers o les noves tecnologies. 

ü Els 350 documents suposen en conjunt milers d’hores de formació 
especialitzada que els treballadors tenen a la seva disposició les 24 hores 
del dia a través d’Internet. Una de les claus per al funcionament de la 
plataforma és l’habilitat dels 600 formadors interns per implicar a la resta 
dels treballadors. Amb aquest objectiu, “la Caixa” està realitzant cursos de 
preparació per als formadors destinats a millorar les seves competències 
digitals i a familiaritzar-se amb la utilització d’un blog. 

ü L’acceptació de la plataforma ha estat molt bona. El retorn de la inversió 
encara és molt difícil de quantificar perquè és un producte molt recent, fet a 
mida i refinat durant anys, i d’acord a les necessitats detectades pels 
treballadors i els directius. 

ü Virt@ula ha rebut el premi a la millor iniciativa de formació a través 
d’Internet de l’any concedit per l’Asociación Española de Formación Online. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“Nous models de gestió i noves eines de relació: el Web 2.0”. Fundació Factor 
Humà, 30/10/2008. 

En la II Trobada Anual del Grup Estable de Comunicació Interna vam veure 
totes les implicacions de la revolució que suposa el nou model col·laboratiu 
d’Internet, amb el reconegut expert Genís Roca i l’experiència pràctica que 
desenvolupa "la Caixa". 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7242 

 

Ángel-Méndez, Manuel. “Els móns virtuals s'obren pas en la col·laboració 
empresarial”. El País, 04/12/2008. 

El laboratori d'IBM I + D a Zuric treballa en aplicar plataformes virtuals i jocs 
3D als entorns corporatius. Centenars de programadors utilitzen l'estàndard 
obert Opensim per crear móns paral·lels a la Xarxa. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7426  

 

Amiguet, Lluís. “Ningú no sap més que tots plegats”. La Vanguardia, 
27/03/2009. 

Entrevista de "La Contra" de La Vanguardia a Soumitra Dutta, investigador 
d’Insead en xarxes socials en línia i ponent a Davos: "La tecnologia no només 
canvia les formes, també els valors, i qui no sap adaptar-se als nous valors 
desapareix." 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7762  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7242
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7426
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7762
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BusinessWeek Wikinomics 

Especial de la revista BusinessWeek amb articles enfocats a l’aplicació en el lloc 
de treball de conceptes d’Intel·ligència Col·lectiva. 

http://www.businessweek.com/innovate/di_special/wikinomics.htm 

 

EMoTools 

Recopilació d’articles d’aquesta consultora especialitzada en innovació 
col·laborativa. 

http://www.emotools.com/conocimiento/a-fondo/inteligencia-colectiva  

 

http://www.businessweek.com/innovate/di_special/wikinomics.htm
http://www.emotools.com/conocimiento/a-fondo/inteligencia-colectiva

