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The World Technology Network és una organització compromesa amb la innovació a
través dels avenços que proporcionen la ciència, la tecnologia i els seus camps
relacionats. L'enfocament exploratiu és el possible adjacent, és a dir, allò que
imminentment serà possible o, en realitat, ja està inicialment emergint.
Els membres que formen The WTN, més de 1.000, tenen una gran varietat de
perfils professionals: tecnòlegs, financers, emprenedors, investigadors, científics,
periodistes, etc. També pertanyen a The WTN més de 200 organitzacions i
companyies de més de 60 nacionalitats. En definitiva, la diversitat caracteritza a la
comunitat que treballa per situar l'estat de la qüestió al voltant de la innovació.
Des de l’any 2000, conjuntament amb TIME, Fortune i la CNN, organitzen els World
Technology Awards. Els privilegiats que són nominats i els guanyadors passen a
formar part d'WTN per un any, sent avaluats al cap d'aquest temps per analitzar la
seva contribució a l'organització. Aquests són els nominats i guanyadors de la
darrera edició.
Manifesto for a New Civilization va ser el títol de la conferència inicial (vídeo)
realitzada per Jim Clark en el marc dels World Technology 2013. Clark, durant la
seva intervenció, va proposar un enfocament molt suggerent: ens trobem en un
«canvi de fase» (més enllà de les revolucions econòmiques, culturals, industrials
que hem viscut històricament). Actualment, s'està construint un nou marc per a
una nova civilització, perquè la civilització actual no només és absolutament
insostenible, sinó també moralment indefensable. Clark proposa un nou marc
relacional («El Decagon») per donar forma a la interrelació entre tots els aspectes
de les nostres vides i, finalment, suggereix que l'enfocament que hauríem de
prendre no només és per promoure una nova civilització sinó una millor.
Podeu seguir també l’activitat de The WTN a Twitter, Facebook, Google i LinkedIn.

