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INTERVENCIÓ D’ANTONI BRUFAU 
PREMI “ALFONS DE BORJA” 

Saló Víctor Siurana 

Edifici del Rectorat de la UdL 

26 de novembre de 2015, 18:30 hores 

 

 

Sr. Alcalde de Lleida,  Sra. Subdelegada del Govern 
d’Espanya a Lleida, Sr. Rector de la Universitat de Lleida, 
Sr. Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Lleida, Srs. Directors dels Serveis Territorials de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida, Srs. Regidors de 
l’Ajuntament de Lleida, autoritats acadèmiques, amigues i 
amics. Permetin-me, primer que res, que expressi la meva 
gratitud a la Junta Directiva d’Alumni, al seu President, 
Josep Maria Moragues Serna i a la Universitat de Lleida 
per l’honor i per la mostra d’afecte que representa el 
premi Alfons de Borja. Per descomptat, també vull agrair 
a tots els presents la seva assistència en aquest acte. 

Em complau especialment rebre aquest premi. I és per 
dos motius: el primer, perquè sempre m’he sentit vinculat 
i compromès amb les terres de Lleida i amb el seu futur. 
El segon és perquè aquest reconeixement prové de 
l’àmbit universitari, el qual considero un factor 
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fonamental de desenvolupament i progrés. És per això 
que m’agradaria compartir amb vostès la meva visió de 
com, la societat del futur afrontarà els seus grans reptes i 
també les seves enormes oportunitats gràcies a la ciència 
i a la tecnologia fruit en gran mesura de l’ecosistema de 
coneixement i innovació que encarna la Universitat. 

És indiscutible que ens trobem en una època de gran 
volatilitat, que posa en qüestió constantment tots els 
models socials i que ens demostra que res no és 
permanent, amb l’excepció del canvi. Persones com el Dr. 
Víctor Siurana, o el mateix Alfons de Borja, són exemples, 
cadascun en el seu temps i context de la necessitat 
imperiosa de promoure el canvi, i adaptar-se a les 
exigències d’una realitat mudable mitjançant el 
coneixement o la innovació.  Els dos tenen un nexe comú: 
l’Estudi General de Lleida. 

Alfons de Borja, ja com a Calixte III, va ser conscient de la 
necessitat d’ampliar els estrets horitzons en què els 
incipients Estats europeus havien desenvolupat el seu 
marc d’interrelació. La butlla “Inter caetera”, que va 
promulgar el 1452, va ser un d’aquells primers passos cap 
a la globalització. El món començava a fer-se més 
complex, amb realitats alienes a la cultura grecollatina 
que havia servit de guia i inspiració al món occidental. 

No obstant això, el ritme dels esdeveniments en aquella 
època resulta d’una extrema lentitud si es compara amb 
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l’actual, que té com a tret genètic fonamental el fet 
d’haver eliminat els estats d’equilibri convertint-se així en 
un fluir constant, en un canvi constant. Podríem dir, sense 
por a equivocar-nos, que estem en un temps en el qual 
“no és que canviï el context, sinó que el canvi és el 
context”. En els nostres dies només cal un esdeveniment 
puntual per alterar el nostre marc de referència i posar  
en marxa futurs del tot imprevistos. N’hi ha prou com a 
exemple els dramàtics esdeveniments del passat dia 13 a 
Paris. Sempre s’ha dit que un vaixell transatlàntic ha de  
recórrer un extens espai durant un llarg temps per poder 
canviar de direcció; en el nostre món globalitzat d’avui 
aquest immens transatlàntic  pot veure alterat 
bruscament el seu rumb d’un dia per altre. 

¿Com cal respondre a aquest nou paradigma? Opino que 
s’ha d’intentar entendre tant l’horitzó que entreveiem 
com la manera d’arribar-hi. I parlo de l’horitzó perquè 
comparteix amb el futur un tret fonamental: serveix per 
marcar-nos una direcció, però no deixa d’allunyar-se a 
mesura que ens hi atansem. I hem de fer-ho deixant un 
gran espai d’incertesa per tal de ser capaços d’incorporar 
a la nostra visió de l’horitzó tot allò que és desconegut i 
inesperat. Com veurem, això requereix tenir flexibilitat i 
adaptació que ens permeti anar responent les coses 
desconegudes que se’ns presenten. 

Tenint avui l’oportunitat de dirigir-me a la comunitat 
universitària, m’agradaria subratllar que la nostra 
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capacitat de respondre amb èxit al canvi, té molt a veure 
amb la manera que ens hi enfrontem. Si algú se sent 
intimidat pel futur és molt probable que sigui destruït 
per ell. Contràriament, qui vegi el futur com una aventura 
plena d’oportunitats no hi ha dubte que en formarà part. 
En aquest sentit, tampoc no tinc cap dubte que als 
universitaris d’avui els esperen uns temps meravellosos, 
en els quals la globalització implica, juntament amb els 
riscos coneguts per tothom, esperances sense 
precedents. Per exemple, la vostra és la primera 
generació que pot aspirar a eradicar la pobresa extrema 
en el món. 

Amb aquesta intenció cal tenir present que els grans 
motors de transformació de la societat global són la 
ciència i el coneixement, els avenços tecnològics que 
surten d’ells i les demandes socials que al mateix temps 
catalitzen i són beneficiàries dels esmentats avenços. És a 
dir, hem de ser capaços d’anticipar els canvis disruptius 
que faran possibles els avenços tecnològics que, la 
societat global, en la seva contínua metamorfosi, 
necessitarà i que, en molts casos, exigirà. Amb aquesta 
intenció es dediquen molts esforços per part de la pròpia 
Universitat i d’altres centres de pensament. M’agradaria 
recollir aquí algunes reflexions de la Fundació CEDE sobre 
els reptes que la societat ha d’afrontar en els anys 
propers. Situaré els esmentats canvis disruptius en dos 
blocs: els reptes científics i tecnològics i els reptes socials 



5 
 

i empresarials. El comú denominador és la cada cop més 
intricada connexió entre ells i la contínua 
retroalimentació que, al meu parer, pot crear un cercle 
virtuós que ens permeti afrontar-los amb un cert 
optimisme. 

 

Reptes científics i tecnològics. 

Els reptes científics i tecnològics ocupen el primer lloc de 
la llista, i no per casualitat. La ciència haurà de ser el 
vincle indispensable entre naturalesa i societat en els 
anys propers. No cal anar més lluny, l’imparable augment 
de la població mundial, que aviat superarà els 9.000 
milions de persones posarà a prova els recursos naturals 
del planeta i contribuirà a una major globalització de la 
cadena de recursos necessaris per al creixement. 

El repte de subministrar els esmentats recursos a la 
població ha d’incorporar també l’efecte que genera 
precisament aquest creixement, és a dir, la petjada 
negativa que dit desenvolupament deixa a la societat i la 
manera com la ciència respon per mitigar-lo. Si no fos així 
aspectes com, per exemple, el canvi climàtic amb el 
previsible augment de sequeres i inundacions, afectarà la 
productivitat de les collites, provocarà una migració dels 
conreus a la recerca d’un entorn més favorable i influirà 
en la volatilitat dels preus dels aliments. Igualment, 
l’accés fàcil i barat a l’aigua no es podrà donar per 
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descomptat. Així, la societat també haurà d’enfront-se al 
repte d’una millor gestió de l’aigua i del seu ús i 
reutilització, tant en conreus com en les ciutats. 

Un altre repte de la ciència és, no hi ha dubte, el de la 
salut i la recerca d’oportunitats en un món global. 
L’augment de població estarà acompanyat d’una major 
esperança de vida, tant en els països desenvolupats com 
en els en vies de desenvolupament, però amb matisos 
importants en uns i altres. Els països rics hauran de donar 
respostes a un envelliment de la població que afectarà el 
concepte mateix d’organització social. L’habitatge, les 
ciutats, l’estructura laboral, hauran d’adaptar-se per tal 
de donar millor qualitat de vida a la gent gran, mentre 
que els països en vies de desenvolupament hauran de 
garantir el futur d’una població jove que buscarà 
oportunitats on les pugui trobar i, per aquest motiu, 
caldrà pensar en el planeta com una “aldea global” on 
tothom, al marge del seu origen, pugui viure i créixer amb 
igualtat d’oportunitats. 

Per aconseguir aquestes coses, caldrà reduir la distància 
entre ciència i empresa. Les empreses, en aquest 
moment, no només han d’innovar transformant i 
adaptant els seus models de negoci a una realitat volàtil. 
La societat, com deia, està reclamant solucions als 
problemes que genera el seu propi desenvolupament. La 
recerca de solucions adequades, que no poden ser si no 
són globals, suposa un espai d’oportunitat per aconseguir 
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innovacions realment disruptives,  amb la participació de 
la iniciativa pública, però també de la privada. La ciència 
és, per tant, el catalitzador per al desenvolupament de 
tecnologia, que pot passar a l’orbita de les empreses, si hi 
ha una transferència eficient des dels centres 
d’investigació i les Universitats. 

És aquí on aflora la importància de la tecnologia. Amb ella 
s’analitzen les possibilitats dels descobriments científics 
per ésser convertits en instruments, processos, productes 
o serveis que donen resposta a les nostres necessitats, 
com és el cas dels nous materials que cada dia apareixen 
en la nostra societat. La salut, l’automoció, l’electrònica 
de consum, la construcció, l’enginyeria, així com els nous 
polímers, materials ceràmics, materials que 
s’autoreparen, materials per a la captació i transmissió 
d’energia, etc. seran demandats per la societat i la 
indústria per donar resposta als reptes dels quals estem 
parlant. 

En aquest context la indústria torna a tenir vigència per la 
seva importància en el creixement econòmic dels països i 
per la seva contribució a un model social estable. Alguns 
autors afirmen que sense la indústria no hi ha classe 
mitjana i sense classe mitjana no hi ha estabilitat social. 
Per això, la gran oportunitat que la tecnologia ofereix a la 
industria és la repatriació. Les noves tecnologies podran 
fer competitives de nou les plantes locals, amb un 
impacte positiu en el creixement i en l’ocupació. 
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Malauradament, el problema global al qual ja comença a 
enfrontar-se la indústria és el desfasament de capacitats 
en un entorn de desenvolupament tecnològic. La 
distància entre el perfil professional que demanen les 
empreses i la formació universitària que reben els 
alumnes està augmentant arreu del món. La indústria 
haurà de competir a nivell mundial per la captació de 
talent on n’hi hagi per tal d’incorporar-lo on calgui. El 
talent en una organització ha de convertir-se en un recurs 
col.laboratiu i transversal, de manera que les diferents 
àrees de l’organització interaccionin de manera contínua i 
sense friccions, al mateix temps ho haurà de fer per  
l’accés a recursos financers, materials i, sobre tot, per una 
energia a preus competitius. 

El debat sobre la energia, en termes de futur, es planteja 
al voltant de dos items que ja hem comentat: l’increment 
de la demanda global i la sostenibilitat. És per aquest 
motiu que el focus s’està dirigint a la millora de 
l’eficiència energètica en les formes tradicionals de 
producció i consum d’energia, així com al 
desenvolupament de noves tecnologies que facilitin 
l’aparició de noves maneres de producció i distribució en 
el futur. És indubtable però que les energies renovables 
acabaran per convertir-se, a llarg termini, en l’espina 
dorsal del nostre model energètic, la qual cosa requerirà 
ingents inversions per aconseguir-ho, tant en implantació 
com en investigació. 
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Finalment, la proliferació de les tecnologies intel·ligents 
en tots els aspectes de la vida diària, allò que en diuen 
“internet de les coses”, tindrà com a conseqüència un de 
cap manera insignificant augment del consum global. Així, 
un cop aconseguida la connexió de gairebé tota la 
població mundial, la fase següent seria la connexió de 
dispositius de tot tipus a la Xarxa, amb intercanvi de 
dades i altres tipus d’interacció que alguns experts 
estimen que aconseguirà, al 2020, la xifra d’uns 50.000 
milions d’objectes connectats. 

Estretament vinculat amb aquesta idea trobarem el 
concepte d’intel·ligència artificial, que ens ajudarà a fer 
anar un món cada cop més complex. I, també, ens 
plantejarà decisions difícils com establir normes globals 
per al seu ús correcte, a més d’enfrontar-nos cara a cara 
amb una cosa que fins ara ens semblava limitada a l’àmbit 
de la ciència ficció: la gestió de la relació entre persones i 
màquines; cosa força complexa si tenim en compte que 
les últimes aniran substituint les primeres en l’entorn 
laboral. 

 

Reptes socials i empresarials 

El segon bloc se centra en la societat i en els seus agents 
empresarial. 
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La societat global està canviant i no només 
quantitativament. També, i de manera decisiva, 
qualitativament. Les tecnologies de la informació i la 
comunicació han accelerat un procés que es va 
desenvolupar durant tot el segle XX, i que continua avui 
en dia: la democratització progressiva de les societats en 
tots els àmbits, des de la conquesta del sufragi universal 
fins, ja en els nostres dies, l’accés a xarxes distribuïdes i 
instantànies d’informació. Actualment hi ha una 
consciència global, que resideix a internet, AL NÚVOL.  I 
aquesta consciència global examina el comportament de 
les administracions públiques i de les empreses, vigila en 
temps real les conseqüències que l’activitat política i 
econòmica poden tenir sobre el medi ambient i les 
comunitats locals; ens mesura segons la nostra actitud en 
relació a les demandes de la societat i pren la mida dels 
nostre valors permanentment. 

És per aquest motiu que les noves característiques de la 
població mundial que hem contemplat fins ara exigiran 
formes millors d’organització i de relació entre els seus 
membres. Hem vist el paper de la ciència i de la 
tecnologia en la resposta a aquestes demandes i també el 
repte de la gestió de la complexitat. S’ha de tenir en 
compte també que les ciutats, fruit de la superpoblació a 
nivell planetari, seran cada cop més grans, i, per tant, més 
complexes. Com la resta de realitats que hem anat 
desgranant, la gestió eficient d’una ciutat exigirà una 
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anàlisi predictiva d’ingents quantitats de dades que seran 
facilitades a través de l’internet de les coses. Les ciutats 
intel·ligents utilitzaran l’esmentada informació per 
augmentar la qualitat de vida dels seus habitants, sempre 
des d’una perspectiva sostenible tant socialment com 
econòmicament. 

El concepte de ciutat concèntrica haurà d’evolucionar 
cap al de ciutat multipolar, on sigui possible viure, 
treballar comprar i accedir a activitats d’oci sense haver 
de desplaçar-se, incorporant-hi cada cop més fórmules 
d’economia col·laborativa. Internet ha proporcionat les 
bases per a la creació i desenvolupament d’aquest tipus 
d’economia en la qual els actius físics i les capacitats de 
les persones són compartits com a serveis. Això suposa 
un canvi important de paradigma, ja que se substitueix la 
propietat del producte per l’accés al producte, o dit 
d’una altra manera, gaudir de l’accés al producte o servei 
serà la nova propietat. En aquest entorn estan sortint 
empreses innovadores que qüestionen el model 
tradicional, com Uber, en el sector del taxi o Airbnb en el 
de l’allotjament turístic. 

Interpretar les noves demandes socials és 
responsabilitat tant dels governants com de les 
empreses que operen en cada territori. Elles han de 
donar resposta als ciutadans per tal que, al mateix temps 
que milloren la seva qualitat de vida, ho facin de manera 
sostenible. L’èxit dependrà de la seva capacitat d’oferir 
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respostes adaptatives, àgils, a l’entorn canviant. Els 
governants i les empreses n’han d’extreure una lliçó 
fonamental, i és la necessitat d’incorporar un model de 
liderat dual. Aquest model combina la intuïció i l’anàlisi 
amb el liderat necessari per operar al servei de les 
demandes socials del dia de demà, permetent una 
resposta adaptativa de l’entorn i garantint-ne la 
sostenibilitat i l’èxit. 

Estem assistint a un fenomen de creixement qualitatiu i 
quantitatiu de la població mundial sense precedents. 
L’any 2050 s’estima que la població mundial pot arribar 
als 9.000 milions de persones i, entre elles, prop de 5.000 
milions pertanyeran a les classes mitjanes. Es produirà, 
per tant, tal pressió en el consum de recursos naturals 
que caldrà un model social i econòmic basat en l’ús 
regeneratiu dels recursos no renovables. 

Enfront del plantejament lineal actual, s’introdueix la idea 
de l’economia circular, l’objectiu de la qual es organitzar 
la vida social per tal que siguem capaços d’augmentar la 
vida útil dels recursos no renovables mitjançant un ús 
més intel·ligent de totes les variables. 

Amb això acabo. Espero que tot el que he dit abans no els 
sembli una especulació esbojarrada, o, si els ho sembla, 
que en tot cas la trobin inspiradora. El que he pretès és 
compartir amb vostès una visió dels grans motors de 
transformació i condicions de contorn que ens ajuden a 
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entreveure el món a què ens dirigim. Personalment, em 
sembla una perspectiva apassionant a la qual tots hi som 
convocats. 

No voldria acabar la meva intervenció sense reiterar la 
meva gratitud pel premi a la Universitat de Lleida, i a tots 
vostès, agrair-los de nou la seva amable atenció. Moltes 
gràcies. 
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