
Presentació
Des de sempre, s’ha associat el terme Revolució Industrial com una etapa feixuga i 
costosa d’entendre. Aquesta definició es podria aplicar a les dues primeres revoluci-
ons, però gran part de la societat no entén que diverses accions que fan (per exem-
ple comprar un videojoc de segona mà, consultar la Viquipèdia o escoltar música 
per Spotyfy) tenen relació amb els efectes de la Tercera Revolució Industrial. Per 
això, un dels meus objectius principals és fer divulgació de quina projecció tindrà 
el nostre futur com a persones del segle XXI, òbviament tècnica i econòmica, però 
sense deixar-me la part social i cultural que vulgui jo o vulguis tu, lector, ens afecta.
Cada cop més s’està començant a divulgar i a investigar sobre la direcció que estan 
marcant els vents de la Tercera Revolució i estic del tot convençut que en qüestió 
d’un lustre o una dècada aquest treball, a nivell conceptual, quedarà antiquat. Per 
bé o per mal, les propostes que es mostraran a continuació no són res més que 
l’intent de plasmar una realitat pròxima on la societat aprengui a ser conscient del 
terreny on es mou i si succeeixen coses o canvis en l’estructura «perfecta» i «intoca-
ble» del capitalisme, per exemple, saber-ne el perquè.
El nom del treball, dedicat a la Tercera Revolució, vol deixar constància de l’objectiu 
real del treball, és cert que parlo de les dues primeres revolucions, però parlar-ne és 
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necessari per acabar de poder desenvolupar aquesta última, ja que és l’enfocament i 
la visió de saber d’on venim i cap a on anem.
Per tant, lluny d’intentar crear la meva pròpia teoria o desenvolupament d’aquesta 
nova era, em limitaré a informar el receptor i a donar la meva opinió de les bases o 
característiques que cada economista o sociòleg ha interpretat. L’objectiu del tre-
ball, llavors, no deixa de ser una mostra cap a la societat del que és la Tercera Revo-
lució Industrial, ja que avui en dia, i particularment quan vaig començar a fer-lo, no 
en sabia res.

Metodologia
És un treball que segueix el mètode de recerca: extracció de la informació, anàlisi i 
conclusions finals.
He intentat estructurar el cos del treball de la forma més senzilla possible, essent 
així format per quatre parts: les tres revolucions industrials i, finalment, una en-
trevista amb el Sr. Niño Becerra. L’estructura del treball en els dos primers punts 
està subdividida en apartats dedicats a cada àmbit, és a dir: agricultura, indústria, 
demografia, economia, societat... Però en el desenvolupament de la Tercera aquesta 
divisió és modificada, ja que aquesta última no presenta tantes similituds com és el 
cas de la Primera i la Segona Revolució Industrial.

Cos del treball
Des de la Primera Revolució Industrial (segle XIX), amb les diferents transformaci-
ons agràries que va suposar, passem per un creixement demogràfic i en un nou sis-
tema de treball: el sistema fabril. La substitució del treball humà més la introducció 
de les fonts d’energia fòssils van permetre la mecanització de la indústria (sobretot 
la tèxtil). Aquest procés industrial va donar pas a un nou sistema econòmic basat en 
la producció per a la venda. Aquest sistema, anomenat capitalisme, camina conjun-
tament amb diverses conseqüències socials que van dividir la població per classes 
socials, deixant enrere i abandonant tot el sistema feudal de l’antic règim.
Veiem com amb la Segona Revolució Industrial hi ha un gran augment demogràfic 
en la població i, consegüentment, ens trobem en una nova divisió a escala mundial: 
Primer i Tercer món, una divisió que quedarà influenciada pel capital o la riquesa 
que posseeixes. El naixement de noves fonts d’energia, com ara el petroli, van afa-
vorir la creació de nous mitjans de transports més ràpids, que van fer més petit el 
món escurçant les distàncies entre els dos principals continents: Amèrica i Europa. 
La creació de noves necessitats (tal i com veurem a la Tercera Revolució Industrial) 
permet la creació de nous invents que respondran a aquestes necessitats així com a 



una renovació de les indústries modernes, que quedaran influenciades i establertes 
per la concentració empresarial, la producció en sèrie i l’expansió del comerç cap als 
altres continents.
Finalment, amb la Tercera Revolució Industrial ens endinsem a una revolució «cien-
tífico-tècnica» actual, on la fusió d’Internet i les fonts renovables donaran pas a una 
sèrie de canvis capaços de transformar el món tal com el coneixem avui en dia. Tots 
aquests canvis quedaran, en part, influenciats per una nova actualització del capita-
lisme constituït per l’economia col·laborativa o l’economia del compartir.

Conclusions
Trobo que les dues primeres revolucions són vigents avui en dia, i sobretot la sego-
na encara continua sent molt influent en la metodologia i el pensament de moltes 
entitats i estats, que només es preocupen pel preu del barril de petroli en un siste-
ma monopolitzat i efímer. Continuar sota la influència de la Segona Revolució Indus-
trial amb aquesta intensitat ens està fent molt de mal, tant a la societat com al medi 
ambient. Per altra banda, del costat dolent se’n treu el bo, avui no estaríem parlant 
d’aquest model sense un primer esbós dirigit per la Segona Revolució. Elements de 
transport, energies, invents, investigacions i desenvolupaments... Tot té un origen i, 
en aquest cas un avenç, o una actualització o una renovació. Cadascú que li posi el 
nom que més li agradi. Per això avui, any 2016-2017, en la societat del present, hem 
de viure com a societat del present.
Malgrat tot, també es preveu, com a tot arreu, allò negatiu. Extraient les dades de 
la part més econòmica ens veiem envoltats en un núvol gegant constituït per grans 
empreses que podrien acaparar tot el mercat, sense donar lloc a les petites i mitja-
nes empreses que quedarien enfonsades per aquest sistema «paradisíac». M’explico, 
la Tercera Revolució Industrial ens produirà també un canvi a escala laboral, on 
cada cop més les empreses demanaran i exigiran treballadors, mà d’obra, molt qua-
lificats. Aquelles que tinguin suficient capital agafaran aquells poc preparats, que 
conduiran un petit sector de l’empresa en qüestió i, com a conseqüència de l’aprovi-
sionament de les noves necessitats que ens generarem, que per cert encara no ens 
podem arribar a imaginar, aquestes empreses obtindran més capital capaç d’inver-
tir-lo a la recerca de noves ments brillants amb mà d’obra actualitzada i preparada.
Com a conseqüència d’això, quin paper tenen les escoles superiors / universitats? 
De què serviria tenir 1.000 persones d’aquesta mà d’obra qualificada quan només 
se’n necessiten 100? La resposta l’obtenim observant l’actualitat que ens envolta: 
els preus de les matrícules pugen i les beques s’anul·len. Pot ser que sigui conse-
qüència de la crisi econòmica actual? Pot ser, però també hi ha un rerefons que des-
coneixem, ja que de feina n’hi ha i per crear, seguint les tesis de J. Rifkin (sociòleg i 



economista nord-americà), també. Hem de tenir presents l’avenç de la robòtica i la 
nanotecnologia com a possibles influents d’aquest filtre. 
La contrapartida que podrà anul·lar la roda serà el que hem anomenat econo-
mia col·laborativa. Aquí es decidirà quant de disposada està la humanitat a 
avançar. Sovint tenim el costum d’adoptar postures agressives i defensar allò 
que és nostre, però de vegades la clau de l’èxit es troba en l’oferiment d’un pro-
ducte o servei que puguis tenir tu, amb un altre que pugui tenir, per exemple, 
el teu veí i que com a conseqüència d’ajuntar o compartir aquests dos serveis 
o productes pugueu avançar complint l’objectiu marcat o inclús superant-lo. 
Hem de fomentar la posició de «l’home altruista», és a dir, fer el bé de manera 
desinteressada. Això sona molt a utopia, en un món en què sempre ha fracas-
sat aquest concepte, però, com més disposats estiguem a complir aquesta ten-
dència, més avançarà la societat. La suma de vegades no té perquè ser nega-
tiva, per això estarem disposats a canviar i enfocar aquesta nova reforma del 
capitalisme paral·lelament a aquesta mesura.
Un dels altres objectius proposats serà intentar produir tot allò produïble amb el cost 
de fabricació més baix possible, aquí hi entren les impressores 3D; tot i així, no podem 
globalitzar i passar pel mateix filtre tots els productes amb aquest nou aparell. La re-
alitat més pròxima ens portarà a un ús en camps sobretot digitals o en camps en què 
la precisió sigui un factor molt important, com per exemple la medicina.
Per tant, des del meu sincer punt de vista, animo la societat i a tu, lector, a in-
troduir-te en aquesta nova era, on de fet ja ets protagonista i on cada acció que 
puguem fer quedarà determinada per algun dels factors explicats anteriorment. 
Aquesta revolució pretén influir a tot el món, per això ens hem de sentir, com he dit, 
protagonistes del que ha de venir. El que està clar és que necessitem una reforma 
immediata a nivell energètic i que aquest canvi suposarà el canvi econòmic, social 
i, perquè no, també polític. Et dono l’enhorabona si ets dels que estàs estirat el sofà 
veient la televisió, ets Tercera Revolució Industrial. Si estàs pendent de les noves 
ofertes o productes anunciats a Wallapop o AliExpress, ets Tercera Revolució Indus-
trial o, qui sigui que estigui llegint aquestes línies, ets Tercera Revolució Industrial.
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