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manolita Sanz 
Sembla que al món actual no es 
pot viure al marge de la tecno-
logia de la informació. El món 
es divideix entre connectats i no 
connectats? 
La tecnologia és un mitjà que fa 
de mediadora entre persones i per-
sones i persones i coses, entre per-
sones i coneixements i persones 
i constructes [conceptes teòrics i 
hipotètics]. Crec que aquesta con-
nexió no és tecnològica, per bé 
que cada cop és més difícil estar 
no connectat. Cada cop més cal 
estar ben relacionat, la persona 
amb l’empresa, les empreses en-
tre elles, les persones entre les 
persones, les relacions professi-
onals, laborals, familiars, és molt 
important perquè s’està passant 
cada cop més responsabilitat a les 
persones, cosa que vol dir que són 
cada cop més autònomes, tenen 
més eines, i això vol dir que inter-
depenen més entre elles. La unitat 
ja no és la família, la tribu ó l’em-
presa, la unitat és l’individu. 

L’alfabetització digital és tan 
important com ho va ser abans 
la lectura i l’escriptura? 
M’atreviria a dir que més encara, 
sempre i quan definim la compe-
tència digital en un àmbit ampli. 

ismael peña-lópez és professor de la 
Universitat Oberta de Catalunya, als 
Estudis de Dret i Ciències Polítiques, 
així com investigador al seu Internet 
Interdisciplinary Institute i el seu eLe-
arn Center. És Doctor en Societat de 
la Informació i del Coneixement.
Treballa en la intersecció de les 
Tecnologies d’Informació i la Co-
municació, el Desenvolupament i 
el Coneixement. El seus interessos 
giren al voltant de com les TIC poden 
empoderar les persones en temes i 
àrees on el coneixement és fona-
mental, especialment l’educació i la 
governabilitat. 
Abans de la seva vida acadèmica, 
i durant cinc anys, va ser membre 
fundador i director més tard del Pro-
grama de Cooperació al Desenvolu-
pament de la UOC, on va treballar,  
sobretot,  en els camps d’e-learning 
per al desenvolupament i el volun-
tariat en línia.  
És membre del Consell Assessor de 
la Fundación Esplai. És aficionat al 
parapent i toca el saxo tenor. Tot això 
mentre desitja de tot cor que arribi 
el mes de setembre, quan serà pare 
d’una nena a la que espera “amb 
candeletes”.  

ismael peña-lópez, especialista en tecnologies de la comunicació

“les tic ens donen a cadascun de
nosaltres una impremta, una ràdio i una tele” 

L’alfabetització digital no és sa-
ber fer servir l’ordinador, sinó 
comprendre la funció multimè-
dia, les diferents plataformes, les 
diferents maneres de presentar i 
de produir la informació. Això és 
la competència digital que cada 
cop és menys instrumental i ens 
defineix més. 

Què significa l’empoderament 
digital?
M’agrada pensar que hi ha dos 
tipus d’empoderament, que no 
diré que són excloents, però, en 
qualsevol cas, un no porta ne-
cessàriament a l’altre. Hi ha un 
empoderament digital que és molt 
horitzontal, molt bàsic: jo utilitzo 
les TIC per poder fer més coses. 
Però, hi ha un altre empodera-
ment que és la gobernança del 
sistema. Anem a posar l’exemple 
de la peixera. L’empoderament 
més individual, micro, és: dintre 
de la peixera puc fer el que vul-
gui. L’empoderament més macro 
és pensar si la peixera ha de ser 
petita, quadrada, o si ha de ser una 
peixera o un llac, o si hem d’anar 
a mar obert.  Les TIC permeten 
cada cop més controlar o estar 
al dia d’on es prenen les decisi-
ons, cosa que la globalització ens 
ha allunyat, per allò de que les 

decisions ja no les prenen l’estat 
nació, les prenen les elits finan-
ceres, polítiques, els grans lobbys 
internacionals. Per contra, les TIC 
ens permeten estar informats, saber 
qui és qui, i coordinar-nos de forma 
col·lectiva i fer una massa crítica 
de gent interessada en un tema. 

Amb les TIC potser hi ha més 
oportunitats.
Sense cap mena de dubte. Les TIC 
ens donen a cadascun de nosal-
tres una impremta, una ràdio i una 
televisió a cost zero. És a dir, al 

cost d’un ordinador i ADSL. Fa 50 
anys s’havia de tenir aquestes ei-
nes i un palau d’esports per fer un 
míting, ara s’ha de tenir un ordina-
dor per penjar les fotos. El que no 
ens dóna internet és el temps per 
fer-ho. Ni la intel·ligència, ni la 

formació que són coses que hem 
de posar nosaltres. 

Parlem del Tercer Sector. Com 
incideixen les TIC en el seu de-
senvolupament? 
Crec que incideixen  a nivell intern 
i extern. Pel que fa a l’organització 
interna, les TIC ens ofereixen uns 
mitjans excel·lents per millorar 
en eficiència i en eficàcia, com 
qualsevol organització que gestiona 
coneixement. A nivell extern hi 
ha dues qüestions. Una, com re-
fan la relació amb els anomenats 
stakeholders, perquè gràcies o per 
culpa de les TIC la gent cada cop 
apadrina més petits projectes o ini-
ciatives concretes, més que grans 
ideologies. Vull dir que cada cop 
hi ha menys gent disposada a donar 
diners perquè la transparència no 
està garantida, però, en canvi, po-
den donar el seu temps. Aquí hi ha 
una falta de reflexió de les ONG, 
de veure com capitalitzaran el co-
neixement de tota la gent que hi ha 
al seu voltant, com faran participar 
més la gent, en una paraula, com 
substituir recursos financers per 
recursos humans. 

Després, hi ha el tema de quin pa-
per tenen les ONG avui en dia. Se 
sol dir que al segle XIX hi ha el 

OnG i 15-M

Què et sembla la reacció de 
les OnG davant del 15-M? 
Depèn de quines. alguna s’ha 
mullat més com justícia i Pau i 
Fundació per la Pau. la majoria 
no s’han mullat gens. em sem-
bla que aquí hi ha dos motius 
de crítica. un, que crec que és 
obligació de les onG mullar-se, 
a favor o en contra, perquè hi ha 
drets vulnerats, l’altra, perquè 
tenim la cadena de transmissió 
de necessitats trencada. 

perquè no s’han pronunciat? 
m’atreviria a dir que per dos mo-

allò que la 
globalització 

allunya, 
les tiC ho apropen

tius. un, no han entès què estava 
passant.  a algunes les ha aga-
fat amb el peu canviat i encara 
estan pensant què és el que ha 
passat. i com és que ha passat 
sense elles. i altres perquè la seva 
opinió està amb qui els dóna de 
menjar o perquè estan coptades 
pels poders polítics i no pas per 
les bases, diguem-ho així.
De fet, tenim moltes onG que 
els seus directius són polítics en 
actiu, o que ja no ho estan en ac-
tiu, però ho havien estat. És un 
problema a l’hora de tenir inde-
pendència a les onG.     

El perfil
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