
Si bé la pluralitat que pretén representar la
societat civil és sovint substituïda per una
concepció estreta de la societat civil a
través d’organitzacions no governamentals
(ONGs), la revolució digital IA està canviant
això.
 
Hi esteu d’acord?

Malgrat que la resposta més votada és la negativa, aquesta setmana tampoc hi ha

una diferència estadísticament significativa entre les opcions disponibles: Si (24%),

No (30%), Potser (21%) i No ho sé (24%).

Sabem que els desenvolupaments tecnològics de les últimes dècades han tingut un

fort impacte en la manera de relacionar-nos, però comprendre com diferents

segments de la societat civil es veuen afectats per la tecnologia no és senzill.

Per una banda, la novetat de molts avenços tecnològics dificulta l'estudi dels canvis

disruptius en la societat civil. Mentre la integració de solucions tecnològiques a

problemes complexos creix, el paper de la societat civil canvia i, en alguns casos,

disminueix.

Per altra banda, tot i que la societat civil es representa sovint com un grup

d'organitzacions/associacions formals i no formals amb interessos socials diversos

més enllà dels del sector públic i privat, no són en cap cas un grup homogeni. 

I malgrat que la pluralitat que la societat civil vol representar sovint es substitueix

per una concepció estreta de la societat civil com a actors no governamentals, la

revolució digital i la IA podrien estar canviant això. 

SOBRE LA PLURALITAT I LA SOCIETAT CIVIL
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Però cal tenir present que les tecnologies digitals i la IA no condueixen

automàticament a la participació democràtica, i les evidències demostren que les

tecnologies de les xarxes socials, on hi ha força IA, tenen una capacitat enorme per

crear divisió.

Per aquesta raó, cal veure si aquesta democratització de la tecnologia en termes

d’accés també està empenyent la societat civil més formal (ONGs) cap a un moment

crític de reorientació i reposicionament.

Sens dubte, el repte és majúscul però abordable: Com podem aprofitar el potencial

de les tecnologies digitals per mobilitzar l'acció cívica i, al mateix temps, entendre

l’impacte de les tecnologies digitals per a la cohesió social i la democràcia?

Afortunadament hi ha vàries iniciatives i concepcions creatives per una tecnologia

cívica que, entre altres, fomenten la creació conjunta de noves tecnologies amb

diversos grups d’interès (organitzacions cíviques, investigadors, governs, empreses

privades i públic).

I fins aquí per avui. Això si, amb lectura recomanable sobre el tema:

Gastil, J., & Davies, T. (2020). Digital Democracy: Episode IV—A New Hope*: How a

Corporation for Public Software Could Transform Digital Engagement for

Government and Civil Society. Digital Government: Research and Practice, 1(1), 1-

15.
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