
Presentació
Ho hem sentit més d’una vegada, el món està canviant. La qüestió és: ens hem pregun-
tat mai el perquè? El com? A on portarà aquest canvi? O si aquest canvi és realment bo? 
Aquestes són algunes de les preguntes que responc i tracto en aquest treball.
El fet d’haver escollit aquest tema i no un altre em ve de la constant preocupació 
i curiositat que he tingut des de ben petit envers el futur que ens espera; siguem 
sincers, qui no vol saber com serà el món d’aquí a cinquanta anys, d’aquí a cent anys 
o d’aquí a mil anys? Això em va portar a investigar i llegir sobre aquest futur, molt 
atractiu en alguns àmbits però no tan atractiu en alguns altres. Tot i això, em vaig 
adonar ràpidament que no es podia explicar el què, sense explicar el com, cosa que 
em va portar a estudiar tres gràfiques: la corba de Gartner, la corba en S d’una tec-
nologia i la corba d’adopció tecnològica. 

Metodologia
En aquest treball la informació s’ha obtingut majoritàriament de dues fonts: la pri-
mera són documents escrits com llibres, documents d’Internet, articles, notícies i 
opinions, citacions i coneixements d’experts en el tema. Aquesta informació, més 
aviat tècnica, teòrica i especialitzada, l’he intentat transformar en informació que, 
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tot i ser tècnica i teòrica, sigui apta per a tots els públics i que tota persona que 
llegeixi aquest treball pugui entendre a la perfecció conceptes que són, a priori, 
més especialitzats. L’altra font d’informació he sigut jo mateix; m’enorgulleix poder 
afirmar que pràcticament una tercera part d’aquest treball ha sigut de collita pròpia, 
sobretot en apartats com la introducció i la conclusió, compostes per reflexions i 
pensaments als quals he arribat a través d’observar el que ens envolta, d’escoltar les 
persones o de comparar el passat amb el present (òbviament subjectius i que poden 
diferir de les opinions d’altres persones). A través d’aquesta metodologia es poden 
veure alguns dels objectius que tenia aquest treball: difondre informació que tot-
hom pogués entendre i obtenir conclusions pròpies.

Cos del treball
A l’hora de fer aquest treball vaig ressaltar dues idees les quals, segons el meu punt 
de vista, si em preguntessin què m’agradaria que la gent tingués present després de 
llegir el meu treball serien aquest «què». Aquestes idees són les següents:
1—Fins al s. XX, la gent naixia i moria en mons relativament iguals, amb el mateix 
estil de vida, les mateixes prestacions quotidianes, la mateixa «tecnologia»... En can-
vi, a partir del s. XX naixem i morim en mons completament diferents; i, fins i tot, el 
món en el qual jo vaig néixer (1999) és completament diferent al present (2017), és a 
dir, el període de temps entre «canvis de món» és i serà cada vegada més i més petit. 
2—Des del 1990 fins al 2016 hi ha hagut més avenços tecnològics que entre el 1990 i 
el 8000 aC. És a dir, en 26 anys hem superat tecnològicament 9.990 anys d’història. 
Si seguim aquesta mateixa regla de tres, aproximadament en menys de 30 anys 
(2050) ens haurem desenvolupat tant com en la resta de la història de la humanitat. 
Segons el meu punt de vista, no som capaços d’imaginar-nos com serà la societat 
el 2050 o el 2100, de la mateixa manera que els humans de l’edat mitjana no podien 
ni imaginar-se com arribaria a ser el món que tenim actualment. Però la qüestió és: 
com és possible que es donin aquests salts tecnològics tan exagerats en un període 
de temps tan curt? Quina és la seva causa? Les famoses discontinuïtats. Tot i que 
aquestes necessitarien almenys vint minuts per ser explicades exhaustivament, 
resumidament podem afirmar que cada vegada el creixement tecnològic és expo-
nencialment més gran perquè les bases ja estan fetes; és a dir, no es pot fer un cot-
xe si no hi ha la roda, no es pot fer un smartphone si no hi ha hagut anteriorment 
un telèfon mòbil més senzill. Dit d’una altra manera, no es pot construir el segon 
pis d’una casa sense haver fet prèviament el primer pis. A més a més, també consi-
dero que s’està creant una societat on la ciència i la tecnologia estan guanyant una 
importància sense precedents i, com a conseqüència, hi ha més investigadors, més 
gent que treballa per millorar el present. Tornant al símil de la casa, podríem dir 



que per cada pis que es construeix, s’hi afegeixen constructors. D’aquesta manera, 
al primer pis hi havia un constructor; al segon pis, dos constructors, i al pis 500, 
n’hi haurà 1.000. Com a conseqüència, la tecnologia evoluciona cada vegada més 
ràpidament i té més prestacions. Això em porta a afirmar que, si seguim el sentit 
comú, podem afirmar amb tranquil·litat que les tecnologies que tenim avui en dia: 
smartphones amb prestacions increïbles, avions i trens que poden arribar a veloci-
tats desorbitades i inimaginables fa uns segles o qualsevol objecte que avui en dia 
sembli que té la tecnologia més avançada possible, són la base per a les tecnologies 
del futur, les tecnologies emergents, de la mateixa manera que els primers telèfons 
mòbils, que amb prou feines podien fer trucades, són la base dels smartphones 
d’avui en dia. 
Aquesta reducció de temps entre els «canvis de món» i les discontinuïtats són al-
guns dels conceptes que explico més especialitzadament i des d’un punt de vista 
més teòric a través dels tres gràfics que he esmentat en la introducció, dels quals, 
tot i ser la part més important del meu treball, no us en parlaré exhaustivament ja 
que es necessiten coneixements més complexos que necessiten pàgines i pàgines 
d’explicació. Tot i això, us en comentaré quatre característiques per tal que us en 
pugueu fer una idea: 



—Corba de Gartner: relaciona el temps (eix x) amb el «hype» (eix y), és a dir, el que 
espera la societat i els mitjans de comunicació d’un producte o tecnologia x.
—Corba en S d’una tecnologia: on es relaciona el temps o inversió (eix x) amb les 
prestacions (eix y) que ens aporta cert producte o certa tecnologia.
—Corba d’adopció tecnològica: relaciona temps (eix x) i percentatge de gent (eix y) 
que respon d’una manera determinada envers la introducció d’un producte o tecno-
logia al mercat. 
Aquests tres gràfics, però, no són independents, sinó que estan relacionats els uns 
amb els altres; és a dir, en cas que alguna de les característiques d’un canviés, els 
altres com a conseqüència, també ho farien.
Aquestes idees i aquests conceptes em porten a pensar, a reflexionar com serà el 
futur. Perquè realment, com ja he comentat, no som capaços d’imaginar com serà 
el futur 2050, i jo em pregunto: realment serà bona tanta tecnologia, tant de desen-
volupament, per a la humanitat i, sobretot, per al planeta? Aquestes preguntes són 
les que tracto a la conclusió, la qual plantejo com un apartat personal, un apartat 
que tot i rebre ajuda i informació d’altres fonts, és de collita pròpia, són reflexions, 
experiències i opinions que jo he vist i he generat amb el temp, sumades a coneixe-
ments que he après fent aquest treball i que, torno a repetir, són totalment subjecti-
ves i que és possible que hi hagi persones que no hi estiguin d’acord. 

Conclusions
Tot pinta fantàsticament bé, el futur vindrà cada vegada més ràpid i serà cada vega-
da millor (més prestacions), serem una societat «invencible». Aquest és el punt on 
la humanitat s’enfronta a la realitat i és que en aquest futur, en aquest GRAN futur, 
no tot són flors i violes. Ens enfrontem a una quantitat innumerable de problemes 
mai vistos en la història de la humanitat fins ara com, per exemple: l’escalfament 
global, la sobrepoblació, les armes nuclears, la fam (causada per la sobrepoblació), 
la reducció dels recursos, etc. Aquesta llista podria ser infinita i, a aquesta infinitat, 
s’hi afegiran encara més problemes. Això m’ha portat a reflexionar sobre un fet: què 
estem fent? Per què som tan cecs? O, més ben dit, per què ens fem els cecs? Sabem 
que estem fent mal al planeta, bé, de fet, avui en dia el mal és molt reduït, però en 
el futur serà immens, possiblement tan gran que aquest planeta s’anirà apagant. Em 
pregunto perquè la gent no deixem de fer-nos els cecs i ens adonem que no podem 
permetre’ns el que estem fent. No crec que siguem tan ignorants per dilapidar-nos, 
ja que, pel que coneixem avui en dia, no hi ha més vida a l’univers, som l’«únic» 
planeta de l’univers amb vida; però no una vida qualsevol: ens hem transformat 
en éssers vius racionals que viuen amb un cert «equilibri» amb el seu entorn, el 
qual hem après a controlar, a conèixer; podem construir edificis immensos en un 



lloc on no hi havia res, podem crear sistemes de poblacions ordenats en forma de 
ciutats i pobles, pensem en la mort o, per exemple, creem conceptes tan estranys 
com la metafísica. El futur té molt bona pinta, però nosaltres som els encarregats 
que aquesta «bona pinta» acabi sent real. És possible que molta gent pensi que estic 
exagerant, però jo els recordo el símil de la casa: cada vegada es fan més pisos més 
ràpidament, és a dir, la bola es va fent més i més gran, tant en allò positiu, com en 
allò negatiu. M’agradaria acabar aquesta petita presentació del meu treball amb una 
frase de Steve Kerr que m’ha semblat molt adient: «The future is coming so fast, we 
can’t possibly predict it; we can only learn to respond quickly».
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