
@ideograma                                                                                                                          1 
 

La democràcia en l’era de la Intel·ligència Artificial,  

amb Liliana Arroyo i Jordi Foz 

Enllaç: https://bit.ly/2K60Goi  

 

Ja està aquí el nou número de la revista Eines, editada per la Fundació Josep Irla: 

«La democràcia en l’era de la Intel·ligència Artificial». Davant les circumstàncies 

d’excepcionalitat actuals, la presentació es farà el proper dijous 10 de desembre, a 

les 10:30h en format online a través del canal de YouTube de la Fundació. 

La Intel·ligència Artificial (IA) i el potencial de les dades, conceptes clau d’una 

revolució tecnològica que està començant a transformar el món tal com l’hem entès 

fins ara. Un canvi que aportarà oportunitats per a nombrosos sectors de la societat, 

però també desconfiança i reticències en gran part de la població, que ho comença a 

veure com una pèrdua de llibertat i de privacitat. 

En aquesta conversa explorarem com aprofitar la IA i el Big Data per enfortir i 

millorar les democràcies i, alhora, com evitar que se’n faci un ús autoritari. Amb la 

participació de: 

● Liliana Arroyo (@Liliana_ArroyoM, LinkedIn), doctora en Sociologia i 

especialista en innovació social digital.  

● Jordi Foz (@jordifoz, LinkedIn), secretari de transparència i govern obert de 

la Generalitat. 

Moderat per la periodista Núria Jar. 

 

INTERVENCIONS 

 

Liliana Arroyo 

● Moltes vegades la IA va vinculada a una sèrie de procesos màgics. La IA 

existeix des dels anys 40 però fa poc que tenim la capacitat de computar 

aquestes dades a gran escala.  

● El que fa la IA és determinar patrons que ja existien en una societat predigital. 

Necessitem una revisió dels nostres biaixos cognitius, que és una tasca 

complicada perquè tenim un biaix de confirmació que ens porta a estar 

conformes amb allò que ja creiem.  

● L’administració s’ha de posicionar en un tema on es descriu que d’aquí 10 anys 

un 30% de PIB dependrà de Google, Apple, Facebook i Amazon (segons un 

informe de McKinsey). Estem traslladant la capacitat tècnica a l’entorn privat, 

així com el disseny de l’arquitectura sociotècnica.  

● Aquí les nostres administracions s’han de posicionar.  
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● Hem de repensar com usem les nostres dades i en quines condicions ho 

fem.  

● La pandèmia ens ha ajudat a entendre molt millor el progrés i també com 

prendre decisions per tal que les persones s’empoderin. És molt important 

la tasca comunicativa en aquest tipus de situacions. És molt important que la 

ciutadania pugui comprendre aquestes dades.  

● Hem de posar a disposició de la ciutadania les mesures per protegir-nos dels 

reptes de la IA i per fer-la més accessible.  

 

Jordi Foz 

● Des d’un punt de vista republicà, hem de garantir l’impuls de la IA amb una 

adequació per tal que sigui útil per la recerca i que no sigui una limitadora 

dels nostres drets i llibertat. Hem de tenir clar quines respostes pot i no 

pot donar la IA, com construir una democràcia digital i quin tipus 

d’administració hem de tenir per respondre a aquests reptes.  

● Comencem a tenir molts documents i moltes eines. Una d’elles, la 

transparència, és molt important. Fer aflorar les dades i algoritmes en els 

mecanismes de presa de decisions és un punt clau.  

● L’administració pública ha de ser capaç de moure’s en aquest món, i fer-ho 

bé. Una altra tasca fonamental d’aquesta administració és la funció 

reguladora, per evitar monopolis i controlar-los.  

● L’administració també ha d’apostar per una inversió en dades, intel·ligència 

i més transparència.  

● La COVID-19 ha estat un gran aprenentatge per entendre que hi ha reptes 

globals que no es poden resoldre sense treballar en xarxa. Cal una 

administració intel·ligent i del segle XXI. Quan va començar la pandèmia 

teníem uns sistemes d’informació dèbils. Aquesta tragèdia ens ha ajudat a 

posar-nos al dia amb els sistemes de dades obertes i també el grau 

d’utilitat.  

● La implementació d’aquests nous sistemes en una perspectiva democràtica 

ens permetran assolir el bé comú usant la IA de la millor forma possible.  

 

 


