
QÜESTIONS BB (2007) 

S'agrupen en diversos blocs, que s'activarien en funció de l'invitat o invitada. 

 

1. Agenda BB per a les TIC en l'economia productiva 

• Existeix consciència suficient sobre el “gap de productivitat” de l'economia espanyola? Quina és la situació 
comparativa de la catalana? Com es contempla al respecte la qüestió de les TIC ?  

• La proporció d'empreses espanyoles (i suposadament de les catalanes) que tenen una Web és inferior a la 
mitjana europea, i la proporció de les que la usan per a comerç electrònic està entre les més baixes 
d'Europa. Què falla ? ( si és que es considera que alguna cosa falla) Les empreses? El sector TIC ? Els 
professionals de les webs? 

2. Propostes de polítiques per a “la nostra” societat de la informació 

• La qüestió de les TIC i la societat de la informació no apareix entre els assumptes prioritaris de l'agenda 
pública. Per a quan el compromís d'una estratègia concreta per a les TIC i la societat de la informació a 
Catalunya? A qui li interessa? Qui es mobilitzaria? Com aconseguir-ho? 

• Com tancar o canalitzar el debat sobre les infraestructures ? Ha tingut un protagonisme excessiu durant 
les últimes legislatures, eclipsant altres actuacions necessàries? Si és així, què fer al respecte ? 

• La “fractura digital” en les estratègies. Podríem reclamar que en les mesures i polítiques més rellevants 
de les Administracions s'inclogués “obligatòriament” una reflexió sobre el “impacte de les TIC”? (de 
manera similar a l'exigència de la valoració de l'impacte ambiental).  

3. Agenda BB per a noves oportunitats lligades a les TIC i l'ús de les TIC 

• Oci 2.0. Repercussions de la convergència tecnològica i la fragmentació dels missatges sobre la indústria 
de l'oci. Quins riscos i oportunitats? Qui serà el motor? Els empresaris TIC? El sector d'oci i turisme? 

• Qui són (o podrien ser) a Catalunya els YOU de la portada del Time? Els coneixem? Se'ls coneix? Se'ls pot 
donar a conèixer? 

• Com “agitar” el moviment cap a la “Catalunya 2.0”? Qui són els agents claus a mobilitzar? Com fer-ho? 

4. Catalunya, tarannà individual i xarxes d'innovació 

• Segons un estudi recent, els països necessiten formar part d'una xarxa d'innovació que comprengui els 
rols d'Inventor, Transformador, Financer i Broker. Les nacions poc desenvolupades només podrien exercir 
un d'aquests rols, i la resta un màxim de dos. Quins serien els rols que millor encaixen a la nostra 
personalitat i recursos? Quines les xarxes complementàries?  

 


